2020

Raport o stanie
Gminy i Miasta Tuliszków

KRZYSZTOF ROMAN

URZĄD GMINY I MIASTA TULISZKÓW
TULISZKÓW PLAC POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 ROKU 1
62-740 TULISZKÓW

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

Spis treści
1

Wstęp .............................................................................................................................................. 8
1.1

2

3

1.1.1

Podział administracyjny ................................................................................................... 8

1.1.2

Dane demograficzne........................................................................................................ 8

Ogólne podsumowanie działalności burmistrza.............................................................................. 9
2.1

Zarządzenia Burmistrza wydane w 2020 roku....................................................................... 10

2.2

Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w 2020 roku ............................................................ 20

Finanse Gminy i Miasta Tuliszków ................................................................................................. 25
3.1

Podstawa prawna .................................................................................................................. 25

3.2

Budżet Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2020 ...................................................................... 25

3.3

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków......................................................................... 27

3.3.1

Dochody bieżące............................................................................................................ 27

3.3.2

Dochody majątkowe ...................................................................................................... 31

3.4

4

Ogólny opis Gminy i Miasta Tuliszków .................................................................................... 8

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.......................................................................... 31

3.4.1

Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Tuliszków..................................................... 32

3.4.2

Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Tuliszków............................................... 36

3.4.3

Pożyczki i kredyty .......................................................................................................... 38

3.4.4

Zobowiązania finansowe Gminy i Miasta Tuliszków ..................................................... 39

3.4.5

Realizacja planów dochodów i wydatków Gminy i Miasta Tuliszków ........................... 40

3.4.6

Realizacja dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie ..... 42

3.4.7

Realizacja programów i projektów ................................................................................ 47

Budżet obywatelski, fundusz sołecki ............................................................................................. 55
4.1

„Budżet obywatelski miasta Tuliszków” ................................................................................ 55

4.2

Fundusz sołecki...................................................................................................................... 56

4.2.1
5

6

Przedsięwzięcia, które mogą być realizowane w ramach funduszu sołeckiego............ 56

Informacja o stanie mienia komunalnego ..................................................................................... 57
5.1

Zestawienia............................................................................................................................ 57

5.2

Opis zmian ............................................................................................................................. 59

5.2.1

Zakup gruntów............................................................................................................... 59

5.2.2

Sprzedaż gruntów i nieruchomości ............................................................................... 60

5.3

Wydatki na środki trwałe ...................................................................................................... 60

5.4

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności ................................................................. 61

Działalność jednostek kultury ........................................................................................................ 62
6.1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie .................................................................. 62

6.1.1

Finanse Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie......................................... 62

6.1.2

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie ................................... 64

6.1.3

Podsumowanie .............................................................................................................. 66

6.2

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie ............................................................ 66

Strona 2 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/
6.2.1

Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie................................ 66

7 Działalność jednostek oświaty z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i
Mieście Tuliszków w roku szkolnym 2019/2020 ................................................................................... 70
7.1

Wprowadzenie ...................................................................................................................... 70

7.2

Analiza demograficzna .......................................................................................................... 71

7.3

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków ....................................... 72

7.4

Stan bazy lokalowej ............................................................................................................... 74

7.4.1

8

Wykaz prac remontowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 .............. 75

7.5

Zakup pomocy naukowych w roku szkolnym 2019/2020 ..................................................... 76

7.6

Finansowanie oświaty w Gminie i Mieście Tuliszków ........................................................... 77

7.6.1

Subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna .............................................................. 77

7.6.2

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne ................................................ 78

7.6.3

Wydatki na oświatę ....................................................................................................... 78

7.7

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie ............................................................ 79

7.8

Kadra pedagogiczna i system doskonalenia zawodowego nauczycieli ................................. 80

7.9

Doskonalenie nauczycieli....................................................................................................... 81

7.10

Nadzór sprawowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ............................................ 82

7.11

Kształtowanie i wyrównywanie szans edukacyjnych ............................................................ 82

7.12

Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie ósmoklasisty ............................................ 83

7.13

Osiągnięcia i formy aktywności dzieci/uczniów w roku szkolnym 2019/2020...................... 85

7.14

Dowóz dzieci do szkół ............................................................................................................ 88

7.15

Pomoc materialna dla uczniów i podsumowanie ................................................................. 89

Realizacja polityk, programów i strategii ...................................................................................... 91
8.1

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013 – 2025 ....................................... 92

8.1.1
8.2

Stan realizacji projektów strategii Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków......................... 95

Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023 ............................ 106

8.2.1

Wyznaczone obszary rewitalizacji. .............................................................................. 107

8.2.2

Ustalone problemy obszarów rewitalizacji. ................................................................ 108

8.2.3

Misja oraz cele programu rewitalizacji. ....................................................................... 110

8.2.4

Realizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków................................ 111

8.3

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków ............................................. 117

8.3.1

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków .................. 118

8.3.2

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków ................................................. 123

8.4

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .......................... 129

8.4.1
8.5

Projekt „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” .......................................................... 129

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków ................... 130

8.5.1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ............................................................ 131

8.5.2

Asystent rodziny .......................................................................................................... 134

8.5.3

Realizacja zadań zleconych .......................................................................................... 135

Strona 3 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

9

8.5.4

Projekty realizowane w 2020 roku .............................................................................. 138

8.5.5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ................ 138

8.5.6

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...................................... 139

8.5.7

Rozwiązywanie problemów alkoholowych ................................................................. 140

8.5.8

Zespół Interdyscyplinarny ........................................................................................... 143

8.5.9

Współpraca Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi .................... 144

8.6

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuliszków .......... 148

8.7

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 151

Współpraca Gminy Tuliszków z innymi samorządami................................................................. 153
9.1

Związki międzygminne i spółki ............................................................................................ 153

9.1.1

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ......................................... 153

9.1.2

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o...................................................................... 153

9.2

Stowarzyszenia .................................................................................................................... 153

9.2.1

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski .......................................................... 153

9.2.2

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.................................... 154

9.2.3

Związek Gmin Wiejskich RP ......................................................................................... 155

9.2.4

Związek Gmin Powiatu Tureckiego.............................................................................. 155

9.2.5

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie (LGD).......................................................... 155

9.2.6

Stowarzyszenie Samorządowe A2 - Wielkopolska ...................................................... 156

Strona 4 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

Spis tabel i rysunków
TABELA 1.1 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 10
TABELA 1.2 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 11
TABELA 1.3 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 12
TABELA 1.4 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 13
TABELA 1.5 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 13
TABELA 1.6 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 15
TABELA 1.7 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 16
TABELA 1.8 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 17
TABELA 1.9 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ........................................................................... 18
TABELA 1.10 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU ......................................................................... 19
TABELA 2.1 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE W 2020 ROKU ................................................... 21
TABELA 2.2 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE W 2020 ROKU ................................................... 22
TABELA 2.2 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE W 2020 ROKU ................................................... 23
TABELA 2.3 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE W 2020 ROKU ................................................... 24
WYKRES 1 DOCHODY I WYDATKI GMINY TULISZKÓW W 2020 ROKU................................................................... 26
TABELA 3 DOCHODY BUDŻETU ZA 2020 ROK W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ..................... 27
TABELA 4 DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW - WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ..................... 28
TABELA 5 DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW – NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ............... 30
TABELA 6 WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW W 2020 ROKU ......................................................... 32
TABELA 7.1 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ........................................................ 36
TABELA 7.2 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ........................................................ 37
TABELA 8 WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE. 38
TABELA 9 ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU ................................................................ 38
TABELA 10 WYDATKI BUDŻETU NA SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU ....................................... 39
TABELA 11 ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW ............................................................ 39
TABELA 12 WYDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2018 ROKU ........................................... 41
TABELA 13 WYDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2019 ROKU ........................................... 41
TABELA 14 WYDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2020 ROKU ........................................... 41
TABELA 15 ILOŚĆ WODY POBRANEJ Z POSZCZEGÓLNYCH UJĘĆ ............................................................................ 44
TABELA 16 ŁĄCZNA ILOŚĆ SPRZEDANEJ WODY ................................................................................................. 44
TABELA 17 ILOŚĆ OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH .......................................................... 45
TABELA 18 FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU ................................................................................................. 56
TABELA 19 MIENIE GMINY TULISZKÓW ......................................................................................................... 57
WYKRES 3 MIENIE GMINY TULISZKÓW DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2017-2020 ........................................... 57
TABELA 20 MIENIE GMINY TULISZKÓW DYNAMIKA WZROSTU 2017-2020 ......................................................... 58
TABELA 21 MIENIE GMINY TULISZKÓW ZESTAWIENIE ZBIORCZE ......................................................................... 59
TABELA 23 WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE ...................................................................................................... 60
TABELA 24 ZADANIA GMINY TULISZKÓW W TRAKCIE REALIZACJI ........................................................................ 61
TABELA 25 DOCHODY Z NIERUCHOMOŚCI GMINY TULISZKÓW ........................................................................... 61
WYKRES 4 DYNAMIKA LICZBY DZIECI URODZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH .................................................. 71
TABELA 26 ILOŚĆ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ........................................................................... 73
TABELA 27 ILOŚĆ ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ............................ 74
TABELA 28 LICZEBNOŚĆ W ODDZIAŁACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .......................................................... 74
TABELA 29 STAN BAZY LOKALOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ......................................................................... 75
TABELA 30 UDZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I DOTACJI PRZEDSZKOLNEJ W WYDATKACH NA OŚWIATĘ ...................... 78
TABELA 31 DOTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH .................................................. 78
WYKRES 5 WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2016 – 2020 ............................................................................. 79
TABELA 32 STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .................................................................................. 79
TABELA 33 KADRA NAUCZYCIELSKA ZATRUDNIONA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ............................................ 80

Strona 5 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/
WYKRES 6 NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI Z PODZIAŁEM NA STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO ................................... 80
TABELA 34 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINY ÓSMOKLASISTY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ............................. 83
WYKRES 7.1 WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW Z LAT 2019-2020 ................................................................ 84
WYKRES 7.2 WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW Z LAT 2019-2020 ................................................................ 84
WYKRES 7.3 WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW Z LAT 2019-2020 ................................................................ 84
TABELA 35.1 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: MODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /BUDOWA I REMONTY
DRÓG/ ..................................................................................................................................................... 95
TABELA 35.2 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: MODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /BUDOWA I REMONTY
DRÓG/ ..................................................................................................................................................... 96
TABELA 35.3 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: MODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /BUDOWA I REMONTY
DRÓG/ ..................................................................................................................................................... 97
TABELA 36.1 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: MODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /BUDOWA CHODNIKÓW
ORAZ ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH/ ........................................................................................................... 97
TABELA 36.2 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: MODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /BUDOWA CHODNIKÓW
ORAZ ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH/ ........................................................................................................... 98
TABELA 37 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: KOMUNIKACJA PUBLICZNA /POPRAWA FUNKCJONOWANIA
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ/ .......................................................................................................................... 99
TABELA 38 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: ROZBUDOWA SYSTEMU WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO
/POPRAWA STANU SIECI WODOCIĄGOWEJ/ .................................................................................................... 99
TABELA 39 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: ROZBUDOWA SYSTEMU WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO /DALSZA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ/ ............................................................................................................. 99
TABELA 40 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: POPRAWA FUNKCJONOWANIA OŚWIATY /BUDOWA I REMONTY BAZY
LOKALOWEJ OŚWIATY/ .............................................................................................................................. 100
TABELA 41 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: POPRAWA FUNKCJONOWANIA OŚWIATY /SZKOLNE ZAJĘCIA
DODATKOWE/ ......................................................................................................................................... 100
TABELA 42 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: BOGATA OFERTA KULTURALNA /ROZBUDOWA GMINNEJ BAZY
LOKALOWEJ KULTURY/ .............................................................................................................................. 100
TABELA 43 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: BOGATA OFERTA KULTURALNA /REMONTY REMIZ OSP I SAL WIEJSKICH/
............................................................................................................................................................. 101
TABELA 44 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: BOGATA OFERTA KULTURALNA /ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY
INSTYTUCJI KULTURY/................................................................................................................................ 101
TABELA 45 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: SPORT I REKREACJA /ROZBUDOWA I REMONTY BAZY SPORTOWEJ I
REKREACYJNEJ/ ........................................................................................................................................ 102
TABELA 46 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: SPORT I REKREACJA /BUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW/... 102
TABELA 47 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO /ZAPEWNIENIE
WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH/ .............................................................................................. 103
TABELA 48 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO /POPRAWA BAZY
LOKALOWEJ INSTYTUCJI OPIEKI SPOŁECZNEJ/ ................................................................................................. 103
TABELA 49 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO /POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO/ ................................................................................................................ 103
TABELA 50 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: ESTETYZACJA GMINY /ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI TERENÓW
ZIELONYCH/ ............................................................................................................................................ 103
TABELA 51 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE /ZRÓWNOWAŻONE
PLANOWANIE PRZESTRZENNE/ .................................................................................................................... 104
TABELA 52 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY /PROMOCJA
GOSPODARCZA GMINY/ ............................................................................................................................ 104
TABELA 53 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY /PROMOCJA
TURYSTYCZNA GMINY/ .............................................................................................................................. 104
TABELA 54 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO: WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY /WYZNACZANIE I
UZBRAJANIE TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ/ .............................................................................. 105
TABELA 55.1 KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO: PROJEKTY GŁÓWNE .............................................. 113
TABELA 55.2 KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO: PROJEKTY GŁÓWNE .............................................. 114

Strona 6 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/
TABELA 55.3 KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO: PROJEKTY GŁÓWNE .............................................. 115
TABELA 56 KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO: PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE ....................................... 116
TABELA 57 KARTA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA: RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH .... 118
TABELA 58.1 KARTA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA .............................. 119
TABELA 58.2 KARTA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA .............................. 120
TABELA 58.3 KARTA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA .............................. 121
TABELA 59 KARTA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA: BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE .................................. 121
TABELA 60 KARTA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA: OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ... 121
TABELA 61 KARTA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA: DZIAŁANIA HORYZONTALNE ......................................... 122
TABELA 62.1 KARTA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ: CEL OPERACYJNY 1 ................................................. 125
TABELA 62.2 KARTA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ: CEL OPERACYJNY 1 ................................................. 126
TABELA 63 KARTA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ: CEL OPERACYJNY 2 .................................................... 127
TABELA 64 KARTA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ: CEL OPERACYJNY 3 .................................................... 127
TABELA 65 KARTA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ: CEL OPERACYJNY 4 .................................................... 128
TABELA 66 ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY .......................................... 149

Strona 7 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

1 Wstęp
1.1 Ogólny opis Gminy i Miasta Tuliszków
1.1.1 Podział administracyjny
Gmina Tuliszków leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego,
w północno-zachodniej części powiatu Tureckiego. Gmina składa się z 23 miejscowości
w tym z 22 wsi.
Gmina Tuliszków jest gminą miejsko-wiejską, położoną we wschodniej części
województwa wielkopolskiego. Gmina Tuliszków jest jedną z dziewięciu jednostek
samorządu terytorialnego, wchodzących w skład powiatu tureckiego. Graniczy: od wschodu
z gminami Turek i Władysławów, od południa z gminą Malanów, od południowego zachodu
z gminą Mycielin (powiat kaliski), od zachodu z gminą Rychwał (powiat koniński), a od
północy z gminami Krzymów i Stare Miasto (powiat koniński).
Gmina administracyjnie podzielona jest na miasto Tuliszków oraz 15 sołectw: Gadowskie
Holendry, Grzymiszew, Kiszewy, Krępa, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko,
Smaszew, Tarnowa, Wielopole, Wróblina, Wymysłów i Zadworna.
Siedziba gminy, miasto Tuliszków, znajduje się w odległości ok. 18 km od miasta Turek
(siedziba powiatu), ok. 18 km od Konina, ok. 45 km od Kalisza i ok. 111 km od Poznania.

1.1.2 Dane demograficzne 1.
Powierzchnia gminy to (14 966 ha) 150 km2, którą zamieszkuje 10 537 osoby [2019].
Miasto Tuliszków zamieszkuje 3 239 osoby natomiast pozostałe miejscowości gminy 7 298
osoby.
Z ogólnej liczby mieszkańców 5 307 to kobiety, natomiast 5 230 to mężczyźni co daje
niewielką i malejąca przewagę liczebną kobiet. Struktura wiekowa ludności gminy 6 512 osób
w wieku produkcyjnym, na 1 878 osób w wieku poprodukcyjnym, i 2147 osób w wieku
przedprodukcyjnym (14 lat i mniej).
Gęstość zaludnienia wynosi 71 osób na 1 km2 i pozostaje niezmienna od szeregu lat,
natomiast gęstość zaludnienia powierzchni zabudowanej i zurbanizowanej wynosi 2 536
(osoby/km2) [2014]. Urodzenia [2019] 120 i zgony 113 ukazują tzw. naturalny ruch ludności,
przyrost naturalny ogółem 7, w przeliczeniu na 1000 ludności wynosił 0,66.
Użytki rolne na terenie gminy zajmują 9 949 ha w tym grunty orne to 6 770 ha, sady to
465 ha, trwałe łąki 1 296 ha, pastwiska 928 ha. Grunty zabudowane i zurbanizowane razem
zajmują 421 ha w tym tereny mieszkaniowe 76 ha, a tereny przemysłowe 6 ha.
Grunty leśne prywatne zajmują 1 641,32 ha, w tym grunty leśne gminy to 11,50 ha.
Powierzchnia gruntów leśnych 4 454,97 ha, wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie
29,3 %. Na terenie gminy znajdują się 23 pomniki przyrody.
Gmina Tuliszków położona jest w obrębie Wysoczyzny Tureckiej będącej częścią
makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. Teren gminy znajduje się w zlewni Warty,
odwadniany jest przez dwa lewe dopływy tej rzeki – Powę i Topiec. W okolicach Smaszewa
i Grzymiszewa występują duże stawy.
Na obszarze gminy znajduje się Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący
powierzchnię 1.890 ha. W skład Obszaru wchodzą trzy wzniesienia, z których najwyższa jest
1

https://bdl.stat.gov.pl
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Złota Góra (187 m n.p.m.), na jej szczycie znajduje się punkt widokowy. W wyższych
partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu, niższe porasta sosna z domieszką
dębu, jarzębiny, grabu oraz leszczyny.
Do obiektów chronionych położonych w gminie należą dziewiętnastowieczne parki
podworskie:
•

•

•
•

Park krajobrazowy w Tuliszkowie o powierzchni około 6 ha, znajdujący się we
wschodniej części miasta. Podziwiać w nim można dorodne jesiony, klony, brzozy
i kasztanowce. W parku na sztucznie usypanej wyspie położony jest
późnoklasycystyczny spichlerz z 1830 roku. Na skraju parku stoi dwór
pochodzący z tego samego okresu,
Park krajobrazowy w Grzymiszewie o powierzchni około 4 ha, położony na
zachodnim krańcu wsi, charakteryzuje się ciekawym drzewostanem (m.in.:
cypryśnik błotny, sosna czarna, tulipanowiec, klon srebrzystolistny oraz grupa
pomnikowych dębów szypułkowych),
Park w Piętnie z 1830 roku ze stawami i okazałym drzewostanem,
Park w Smaszewie przy zespole pałacowym z II połowy XIX wieku.

Najstarszym zachowanym zabytkiem architektury na terenie gminy Tuliszków jest
Kościół p.w. św. Wita, zbudowany w stylu gotyckim w 1450 roku, na miejscu wcześniejszej
świątyni pochodzącej prawdopodobnie z XIII lub XIV wieku oraz klasycystyczna plebania
wybudowana w latach 1702-1715 i organistówka.
Innymi interesującymi zabytkami architektury są:
•
•
•
•

Kościół p.w. Narodzenia NMP w Grzymiszewie,
młyn z 1922 r.,
drewniany wiatrak koźlak z XIX w,
oficyna z I połowy XIX w.

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Turku, według stanu na koniec roku 2020 wynosiła 214 osób w tym 124 kobiet,
w ogólnej liczbie bezrobotnych 83 osób to długotrwale bezrobotni.

2 Ogólne podsumowanie działalności burmistrza
Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczy w gminie miejsko-wiejskiej.
Burmistrz jest również kierownikiem urzędu gminy miejsko-wiejskiej i kierownikiem urzędu
stanu cywilnego.
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych wprowadzono, nową instytucję prawną „raport o stanie jednostki samorządu
terytorialnego.
Jak stanowi w tym zakresie art. 28aa ust. 2 ustawy, raport ma obejmować podsumowanie
działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Niniejszy dokument jest realizacją
ustawowego obowiązku Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków za rok 2020.
W 2020 roku funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków pełnił Krzysztof Roman.
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2.1 Zarządzenia Burmistrza wydane w 2020 roku
Burmistrz realizując swoje uprawnienia i obowiązki związane z zarządzaniem gminą
wydaje szereg poleceń, decyzji i zarządzeń. W poniższej tabeli przedstawiono zarządzenia
burmistrza wydane w 2020 roku ukazujące w swej treści problematykę oraz kierunki rozwoju
gminy.

T ABELA 1.1 R EJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU
L.p.

1.

2.

Numer

0050.1.2020

0050.2.2020

Data

02.01.2020

03.01.2020

Treść

Dotyczy

w sprawie przekazania w najem lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku na
nieruchomości w obrębie Grzymiszew,
oznaczonej nr działki 689/2
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu
dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca
zamieszkania do przedszkola, szkoły lub
ośrodka
umożliwiającego
realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli
dowożenie
zapewniają
rodzice
lub
opiekunowie prawni.

3.

0050.3.2020

16.01.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

4.

0050.4.2020

16.01.2020

w
sprawie
powołania
Komisji
Przyznawania stypendiów i nagród

5.

0050.5.2020

22.01.2020

w sprawie przyznania stypendium za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym

6.

0050.6.2020

30.01.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

7.

0050.7.2020

30.01.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

8.

0050.8.2020

30.01.2020

ds.

w sprawie ustalenia planu dofinasowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania
opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i
zespole szkolno-przedszkolnym, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Tuliszków

Oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się
w Grzymiszewie na cele związane z usługami zdrowia.

Ustalono zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci
i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania
do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Informacja o dochodach i wydatkach realizowanych
przez: UGiM w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Szkołę
Podstawową
w Tuliszkowie,
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Grzymiszewie, Szkołę Podstawową w Ogorzelczynie,
Przedszkole w Tuliszkowie, ZGK w Tuliszkowie oraz
o wysokości dotacji podmiotowych dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie i MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.
Powołano Komisję ds. przyznawania stypendiów
i nagród sportowych za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym.
Przyznano stypendium w wysokości 150,00 zł brutto
miesięcznie dla następujących zawodników:
Filip Konefał; Julita Stanisławska; Natalia Poprawska;
Julia Kocimska.
Po stronie dochodów budżetu wprowadza się dotację
celową, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych
dodatków energetycznych oraz dokonano przeniesień
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach
następujących działów: 750, 851, 852, 900, 926.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej i Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie
W budżecie wyodrębniono środki finansowe na
doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalono
maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli, oraz ustalono wzór wniosku o
dofinansowanie.
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T ABELA 1.2 R EJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU
L.p.

Numer

Data

9.

0050.9.2020

30.01.2020

10.

0050.10.2020

10.02.2020

11.

0050.11.2020

18.02.2020

Treść

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego
i
postępowania
uzupełniającego w tym terminów składania
dokumentów do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i klas I publicznych
szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu
przeprowadzenia
postępowania
konkursowego w zakresie otwartego konkursu
ofert
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 rok dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań pożytku
publicznego

12.
0050.12.2020

24.02.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 rok

0050.13.2020

24.02.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

0050.14.2020

04.03.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 rok

0050.15.2020

04.03.2020

16.

0050.16.2020

12.03.2020

17.

0050.17.2020

12.03.2020

13.

14.
15.

18.

0050.18.2020

16.03.2020

19.

0050.19.2020

16.03.2020

20.

0050.20.2020

17.03.2020

21.

0050.21.2020

27.03.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie odpłatnego nabycia gruntu
położonego
w
obrębie
Ogorzelczyn,
oznaczonego numerem działki 722/3 o
powierzchni 0,0045 ha
w sprawie odpłatnego nabycia gruntu
położonego
w
obrębie
Ogorzelczyn,
oznaczonego numerem działki 722/5 o
powierzchni 0,0099 ha

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 rok

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy
i Miasta Tuliszków w okresie zagrożenia
koronawirusem
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. " Zmiana
sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej
kotłowni
szkolnej
na
małe
kino
społecznościowe w Tuliszkowie".

Dotyczy

Przyjęto harmonogram postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i klas I
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę i Miasto Tuliszków w roku szkolnym 2020/2021.

Powołano Komisję Konkursową w celu wyłonienia ofert
z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
W oparciu o przedłożone propozycje z zakresu
otwartego konkursu ofert dokonano podziału środków
finansowych.
Zmniejszono plan rezerwy ogólnej z przeznaczeniem
na przeprowadzenie inspekcji kamerą telewizyjną
kanalizacji sanitarnej w m. Zadworna, dokonano
przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w
ramach działów: 750, 801, 853 oraz 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Grzymiszewie, Szkołę Podstawową w Ogorzelczynie,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie.
Wprowadzono dotację celową na przygotowanie i
przeprowadzenie
wyborów
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonano przeniesień
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów:
700, 801, 852 oraz 926.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Grzymiszewie.
Nabycie gruntu położonego w obrębie Ogorzelczyn.

Nabycie gruntu położonego w obrębie Ogorzelczyn.
Uruchomiona zostaje rezerwa na zarządzanie
kryzysowe, przeznaczono ją na wydatki wynikające z
podjęcia niezbędnych działań związanych z
zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID19, dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i
paragrafami w ramach działów: 801, 853 oraz 855
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS, Szkołę Podstawową w
Tuliszkowie.
Wprowadzono zasady obsługi mieszkańców w
budynku Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie
realizując
zalecenia
Głównego
Inspektoratu
Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
do badania i oceny ofert, jak również do wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
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T ABELA 1.3 R EJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU
L.p.

Numer

Data

Treść

Dotyczy

Przekazano Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Tuliszków za 2019 rok. Informację o przebiegu
wykonania planów finansowych instytucji kultury za
2019 rok Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w
Tuliszkowie i Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w
Tuliszkowie. Informację o stanie mienia komunalnego
za 2019 rok.
Wprowadzono środki z dotacji celowej przeznaczonej
na realizację wieloletniego programu rządowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
wykorzystano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:
stację uzdatniania wody w Gadowskich Holendrach,
zakup usług pozostałych, pokrycie kosztów związanych
z odpłatnością za pobyt podopiecznych w DPS oraz
dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i
paragrafami w ramach działów: 750 oraz 852.

22.

0050.22.2020

31.03.2020

w sprawie przekazania sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Tuliszków za 2019 r., informacji z
wykonania planów finansowych instytucji
kultury za 2019 r. oraz informacji o stanie
mienia komunalnego za 2019 r., Radzie
Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu

23.

0050.23.2020

31.03.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

24.

0050.24.2020

31.03.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie i M-GOPS.

25.

0050.25.2020

22.04.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

Wprowadzenie dotacji celowej z przeznaczeniem na:
zwrot części podatku akcyzowego, zryczałtowane
dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej, dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

26.

0050.26.2020

22.04.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie i M-GOPS.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

Zwiększono plan dotacji celowej na: realizację zadań
dotyczących spraw obywatelskich oraz zadań z
zakresu administracji rządowej, wypłatę świadczeń
wychowawczych; wykorzystano środki z rezerwy
ogólnej; wykorzystano środki rezerwy na zarządzenie
kryzysowe – na działania związane z zagrożeniem
wirusem SARS-CoV -2 oraz dokonano przeniesień
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów:
400 i 900.

27.

0050.27.2020

07.05.2020

28.

0050.28.2020

07.05.2020

29.

0050.29.2020

12.05.2020

30.

0050.30.2020

20.05.2020

31.

0050.31.2020

20.05.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych,
polegającego na wykonaniu zadania pn.
Budowa drogi gminnej nr 667081P
Ogorzelczyn-Osada leśna Ogorzelczyn Grzymiszew w formule "zaprojektuj-wybuduj"
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach wydatków na 2020 rok

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS oraz ZGK w Tuliszowie.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert, jak również do wykonywania
czynności związanych z przygotowaniem postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Wykorzystano środki z rezerwy ogólnej na
nieprzewidziane wydatki oraz z rezerwy na zarządzenie
kryzysowe na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia
niezbędnych działań związanych z zagrożeniem
wirusem SARS-CoV -2 w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania CIVID-19. Dokonano
przeniesień w ramach działów: 750, 801, 852, 854, 855
oraz 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS, Szkołę Podstawową w
Tuliszkowie,
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w
Grzymiszewie, Szkołę Podstawową w Ogorzelczynie,
Przedszkole w Tuliszkowie.
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32.

Numer

0050.32.2020

Data

22.05.2020

33.

0050.33.2020

27.05.2020

34.

0050.34.2020

02.06.2020

35.

0050.35.2020

08.06.2020

36.

0050.36.2020

08.06.2020

37.

0050.37.2020

08.06.2020

38.

0050.38.2020

08.06.2020

39.

0050.39.2020

16.06.2020

40.

0050.40.2020

24.06.2020

41.

0050.41.2020

24.06.2020

T ABELA 1.5
L.p.

Treść

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
dofinansowania
na
usuwanie
wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta
Tuliszków ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa IV.
Środowisko; Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami; Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i
unieszkodliwianie
wyrobów
zawierających
azbest
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na
wykonanie
usługi
pod
nazwą
"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Tuliszków w okresie od 1 lipca
2020 r. do 31 października 2020 r."
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na
świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na
terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów
miesięcznych w okresie wrzesień 2020 grudzień 2021
w sprawie powołania Gminnego Biura
Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 r
w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr
0050.27.2020 Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Tuliszków na 2020 rok oraz Zarządzenia Nr
0050.30.2020 Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Tuliszków na 2020 rok

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 rok

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na
wykonanie
usługi
pod
nazwą
"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Tuliszków w okresie os 1 lipca
2020 r. do 31 października 2020 r."
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 r.

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
R EJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2020 ROKU

Numer

Data

Treść

Dotyczy

Regulamin przyznawania dofinansowania na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy i Miasta Tuliszków ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa
IV. Środowisko; Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami; Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Powołano
Gminne
Biuro
Spisowe
do
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w
2020 roku.
Sprostowano popełnioną omyłkę pisarską w
zarządzeniu nr 0050.30.2020 Burmistrza Gminy i
Miasta Tuliszków z dnia 20 maja 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Tuliszków na rok 2020.
Zwiększono plan po stronie dochodów budżetu o
kwotę 94 999,90 w związku z projektem „Zdalna
szkoła+ ” realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś
priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego
internetu,
Działanie
1.1.
„Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego
internetu
o
wysokich
przepustowościach”. Dokonano przeniesień w
ramach działów: 750 oraz 821.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, Szkołę Podstawową w Ogorzelczynie,
Przedszkole w Tuliszkowie.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Wprowadzono do budżetu dotację celową
przeznaczoną na: przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
2020 roku oraz na realizację programu „Dobry start”.
Dokonano przeniesień w ramach działów: 750, 754,
801 oraz 852.
Informacja o dochodach i wydatkach realizowanych
przez: UGiM w Tuliszkowie, M-GOPS, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie.

Dotyczy
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w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego M-GOK oraz M-GBP w Tuliszkowie
za 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na
wykonanie
usługi
pod
nazwą
"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Tuliszków w okresie os 1 VII 2020
r. do 31 VIII 2020 r."

42.

0050.42.2020

26.06.2020

43.

0050.43.2020

26.06.2020

44.

0050.44.2020

01.07.2020

w sprawie wprowadzenia w Gminie i Mieście
Tuliszków procedury wewnętrznej dotyczącej
raportowania schematów podatkowych.

45.

0050.45.2020

03.07.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia
postępowania
egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego

46.

0050.46.2020

06.07.2020

47.

0050.47.2020

07.07.2020

48.

0050.48.2020

07.07.2020

49.

0050.49.2020

07.07.2020

50.

0050.50.2020

15.07.2020

51.

0050.51.2020

27.07.2020

52.

0050.52.2020

28.07.2020

53.

0050.53.2020

28.07.2020

54.

0050.54.2020

03.08.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 r.
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn.: " Rozbudowa budynku po byłym dworcu
autobusowym w Tuliszkowie"
zmieniające Zarządzenie nr 0050.21.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia
27.03.2020 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po
byłej kotłowni szkolnej na małe kino
społecznościowe w Tuliszkowie
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 r.

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2020 - 2023

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za
2019 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Wprowadzenie w Gminie i Mieście Tuliszków
instrukcji dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w
Tuliszkowie
oraz
pracowników
jednostek
budżetowych podlegających centralizacji rozliczeń
podatku VAT.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS.
Powołanie komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny
Tabaka nauczycielki biologii i przyrody w Szkole
Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
Wprowadzenie środków dotacji celowej na wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór
końcowy zadania inwestycyjnego.
Zmieniono skład osobowy komisji przetargowej,
mającej za zadanie ocenę spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny
ofert, jak również do wykonywania czynności
związanych z przygotowaniem postępowania o
udzielenie zamówienia.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS.
Wprowadzenie do budżetu środków z dotacji celowej
na: realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020
roku, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł
miesięcznie
na
pracownika
socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020
roku, na dofinansowanie zadań realizowanych w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”, Ponadto dokonuje się
przeniesień w ramach działów: 801, 852, 855, 900
oraz 921.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS, Szkołę Podstawową
w Ogorzelczynie.
W WPF Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020-2023
urealnia się wielkości budżetowe zgodnie ze
zmianami dokonanymi w budżecie Gminy i Miasta
Tuliszków wprowadzonymi Zarządzeniem Nr
0050.52.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 28
lipca 2020 roku
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55.

Numer

0050.55.2020

Data

Treść

Dotyczy

04.08.2020

w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr
0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Tuliszków na 2020 rok

Poprawiono omyłki pisarskie w Zarządzeniu nr
0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z
dnia 28 lipca 2020 r w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie

56.

0050.56.2020

05.08.2020

57.

0050.57.2020

06.08.2020

58.

0050.58.2020

06.08.2020

59.

0050.59.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 r.
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

07.08.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na
wykonanie robót budowlanych pod nazwą
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Sarbicko"

60.

0050.60.2020

14.08.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na
wykonanie usługi pod nazwą "Świadczenie
usługi dowozu osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Tuliszków do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rozalinie w 2020 i 2021 roku"

61.

0050.61.2020

26.08.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 r.

62.

0050.62.2020

26.08.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

63.

0050.63.2020

26.08.2020

64.

0050.64.2020

01.09.2020

65.

0050.65.2020

01.09.2020

66.

0050.66.2020

02.09.2020

w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn.: "Ogrodzenie placu za remizą" w
miejscowości Wielopole
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 r.
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na usługi
oraz dostawę pod nazwą "Pierwsze
wyposażenie budynku po byłym dworcu
autobusowym w Tuliszkowie"

Przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie Pani Jolancie
Werkowskiej na okres od dnia 1 września 2020 roku
do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i
paragrafami w ramach działów 750 i 801.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Grzymiszewie.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
Wprowadza się do planu budżetu dotacji celowej z
przeznaczeniem na: wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe, dofinansowanie opłacania składek na
ubezpieczenie
zdrowotne,
dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów, na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla
opiekuna. Dokonuje się przeniesień w ramach
działów 750, 801, 852, 855 i 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkołę
Podstawową w Tuliszkowie, Zespół Szkolonoprzedszkolny w Grzymiszewie, Szkołę Podstawową
w Ogorzelczynie oraz Przedszkole w Tuliszkowie.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór
końcowy zadania inwestycyjnego.
Dokonano przeniesień w ramach działu 750.
Informacja o dochodach i wydatkach dla UGiM w
Tuliszkowie.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonywania
czynności
związanych
z
przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
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Numer

Data

67.

0050.67.2020

04.09.2020

68.

0050.68.2020

24.09.2020

69.

0050.69.2020

24.09.2020

70.

0050.70.2020

24.09.2020

71.

0050.71.2020

25.09.2020

0050.72.2020

25.09.2020

0050.73.2020

25.09.2020

0050.74.2020

28.09.2020

72.

73.

74.

Treść

Dotyczy

w sprawie powołania komisji stypendialnej w
celu udzielenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom Wyznaczono skład osobowy Komisji Stypendialnej.
zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków
Do budżetu wprowadzono środki z dotacji celowej
przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Posiłek w
szkole i w domu” oraz dotacji pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na usługi
Miasta Tuliszków na 2020 r.
opiekuńcze, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na
wydatki w celu zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania COVID-19. Dokonano przeniesień w
ramach działu 400, 600, 758, 801, 852, 854, 855
oraz 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
w sprawie przekazania informacji podległym
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu Szkolnojednostkom organizacyjnym o ostatecznych
Przedszkolnego
w
Grzymiszewie,
Szkoły
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
Podstawowej w Ogorzelczynie, Przedszkola w
Tuliszkowie oraz ZGK w Tuliszkowie.
W Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie wyznacza
się:
Panią Ewę Walkowską do pełnienia funkcji
koordynatora
do
spraw
dostępności
w sprawie wyznaczenia koordynatorów do architektonicznej,
spraw dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta w Panią Magdalenę Potrzebowską do pełnienia
Tuliszkowie
funkcji koordynatora do spraw dostępności cyfrowej ,
Panią Sylwię Piechocińską do pełnienia funkcji
koordynatora do spraw dostępności informacyjnokomunikacyjnej.
Przekazano Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i
w sprawie przekazania informacji o przebiegu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i
I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu Miasta Tuliszków za I półrocze 2020 roku, Informację
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Tuliszków za I półrocze 2020 roku, Gminy i Miasta Tuliszków za
informacji z wykonania planów finansowych I półrocze 2020 roku oraz informację o przebiegu
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I
Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie półrocze 2020 roku tj. Miejsko – Gminnej Biblioteki
Obrachunkowej w Poznaniu
Publicznej w Tuliszkowie oraz Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.
w sprawie powołania komisji przetargowej do Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie ocenę spełniania przez wykonawców warunków
zamówienia publicznego, do którego stosuje się udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
ustawę Prawo zamówień publicznych, na oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonanie robót budowlanych pod nazwą: wykonywania
czynności
związanych
"Przebudowa stacji uzdatniania wody, wraz z z przygotowaniem postępowania o udzielenie
wyposażeniem w miejscowości Sarbicko w zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
formule zaprojektuj i wybuduj"
nieograniczonego.
w sprawie powołania komisji przetargowej do Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie ocenę spełniania przez wykonawców warunków
zamówienia publicznego, do którego stosuje się udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
ustawę Prawo zamówień publicznych, na oraz do badania i oceny ofert, jak również do
wykonanie robót budowlanych pod nazwą: wykonywania
czynności
związanych
"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w z przygotowaniem postępowania o udzielenie
miejscowości Smaszew"
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
w
sprawie
powołania
rzeczoznawców Powołuję rzeczoznawców do przeprowadzenia
wyznaczonych przez powiatowego lekarza szacowania w osobach:
weterynarii do przeprowadzenia szacowania
Pani Agnieszka Woźniak, Pan Mariusz Sikorski, Pan
Piotr Piekarski, Pan Jarosław Wieczorkiewicz.
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Numer

Data

75.

0050.75.2020

30.09.2020

76.

0050.76.2020

30.09.2020

77.

0050.77.2020

09.10.2020

78.

0050.78.2020

09.10.2020

79.

0050.79.2020

12.10.2020

80.

0050.80.2020

13.10.2020

81.

0050.81.2020

brak

82.

83.

84.

85.

0050.82.2020

0050.83.2020

0050.84.2020

0050.85.2020

16.10.2020

16.10.2020

16.10.2020

29.10.2020

Treść

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 r.
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2020 - 2023
w sprawie określenia czynszu dzierżawnego w
2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkowie
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn. "Budowa dróg gminnych KD-1, KD-2 i KD3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
terenie
aktywizacji
gospodarczej
w Tuliszkowie"
Projekt zarządzenia w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z hali
sportowej oraz pawilonu sportowego
położonego
w
Tuliszkowie
przy
ul. Nortowskiej 1

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych, na
wykonanie usługi pod nazwą: "Odbieranie
odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie
Gminy i Miasta Tuliszków w okresie od 1
stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku"

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

Dotyczy

Wprowadza się do planu budżetu dotację celową
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych i dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
oraz koniecznością uwzględnienia w budżecie
nieuzgodnionych zmian dokonanych przez Radę
Miejską w Tuliszkowie.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, oraz ZGK w
Tuliszkowie.
W związku ze zmianami dokonanymi w Uchwale nr
0007.45.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie konieczne
było poprawienie wprowadzonych uchwałą zmian.
Określono wysokość minimalnych stawek czynszu
dzierżawnego w roku 2020.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.

Powołano komisję mającą za zadanie odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego.

Wydanie zarządzenia wstrzymano.
Wprowadza się do planu budżetu: zmniejszenie dotacji
celowej przeznaczonej na zakup podręczników,
materiałów
edukacyjnych
lub
materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów szkół
podstawowych, zwiększenie dotacji celowej na
realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia
alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna
oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”. Wprowadzono zmiany w
następujących działach: 750, 851, 852, 900 oraz 926.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie, Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie oraz ZGK w Tuliszkowie.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert, jak również do wykonywania
czynności związanych z przygotowaniem postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Wprowadza się do planu budżetu plan dotacji celowej
przeznaczonej na: zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych, uzupełnienie dotacji na realizacje
zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o
dowodach osobistych, realizację świadczenia „Dobry
start”. Wprowadzono zmiany w następujących działach:
400, 600, 700, 750, 801, 854, 855 oraz 900.
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86.

Numer

0050.86.2020

Data

29.10.2020

87.

0050.87.2020

02.11.2020

88.

0050.88.2020

06.11.2020

Treść

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych, na
dostawę pn.: "Dostawa ciągnika rolniczego dla
Zakładu
Gospodarki
komunalnej
w
Tuliszkowie"
w sprawie powołania Komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkowie

89.

0050.89.2020

16.11.2020

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2021-2024

90.

0050.90.2020

16.11.2020

w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok

91.

0050.91.2020

18.11.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2020 rok

92.

0050.92.2020

18.11.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok.

93.

0050.93.2020

18.11.2020

94.

0050.94.2020

18.11.2020

95.

0050.95.2020

18.11.2020

w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości
Sarbicko"
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych, na
dostawę pn.: "Dostawa oleju opałowego dla
Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,
jednostek budżetowych gminy oraz instytucji
kultury w 2021 roku""
w sprawie powołania Komisji ds..
Przyznawania stypendiów i nagród we
współzawodnictwie sportowym

Dotyczy

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie, Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie, Przedszkola w Tuliszkowie oraz ZGK
w Tuliszkowie.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert, jak również do wykonywania
czynności związanych z przygotowaniem postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Powołano skład osobowy komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ustalił projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2021 - 2024 i przedstawił powyższy
projekt Radzie Miejskiej w Tuliszkowie oraz
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
celem
zaopiniowania.
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ustalił projekt
uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na rok
2021 i przedstawił powyższy projekt Radzie Miejskiej w
Tuliszkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
celem zaopiniowania.
Wprowadza się do planu budżetu plan dotacji celowej
przeznaczonej na: wypłatę świadczeń wychowawczych
(500+), realizację świadczeń rodzinnych, realizację
świadczenia alimentacyjnego, realizację zasiłku dla
opiekuna realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”, na opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna,
realizację świadczenia „Dobry start”, prace
przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2021 roku, realizację programu
„Wspieraj Seniora”.
Zmniejszono rezerwę ogólną na nieprzewidziane
wydatki o 40 500,00 zł i powyższą kwotę przeznacza
się na remont świetlicy w miejscowości Ruda.
Wprowadzono zmiany w następujących działach: 750,
801, 852, 854, 855 oraz 921.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie, Przedszkola w
Tuliszkowie oraz ZGK w Tuliszkowie.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego.
Powołano komisję przetargową, mającą za zadanie
ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert, jak również do wykonywania
czynności związanych z przygotowaniem postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
Powołano nowy skład osobowy komisji ds.
przyznawania stypendiów i nagród sportowych za
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
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96.

Numer

0050.96.2020

Data

Treść

Dotyczy

30.11.2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr
0050.89.2019 Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków z dnia 29 sierpnia 2019 r. w
sprawie opłaty za wyżywienie dzieci
uczęszczających do prowadzonych przez
Gminę i Miasto Tuliszków publicznych
przedszkoli i szkół podstawowych

W zarządzeniu nr 0050.89.2019 Burmistrza Gminy i
Miasta Tuliszków z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do
prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków,
wprowadzono zmiany uiszczania opłat w miesiącu
czerwcu i grudniu.

97.

0050.97.2020

01.12.2020

98.

0050.98.2020

01.12.2020

99.

0050.99.2020

01.12.2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok
w sprawie przyznania nagród za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok
100.

0050.100.2020

21.12.2020

0050.101.2020

21.12.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

0050.102.2020

22.12.2020

0050.103.2020

28.12.2020

0050.104.2020

30.12.2020

0050.105.2020

31.12.2020

zmieniające Zarządzenie nr 0050.21.2020 z
dnia 27.03.2020 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w sprawie powołania komisji do
rozstrzygnięcia konkursu na "Najładniejszą
świąteczną dekoracje posesji"
w sprawie obciążenia służebnością
gruntową nowo nabywanej nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 225
położonej w obrębie Krępa o powierzchni
0.1200 ha.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok

0050.106.2020

31.12.2020

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok

0050.107.2020

31.12.2020

0050.108.2020

31.12.2020

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
dyrektora samorządowej instytucji kultury
w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr
0050.105.2020 Burmistrza Gminy i miasta
Tuliszków z dnia 31 grudnia 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i
Miasta Tuliszków na 2020 rok

101.

102.

103.

104.

105.

106

107

108

Wprowadzono do budżetu środki na realizację
powierzonego grantu w ramach projektu ”STOP
COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w
Wielkopolsce”. Wprowadzono zmiany w następujących
działach: 400, 750, 852, 855, oraz 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie oraz ZGK w
Tuliszkowie.
W oparciu o protokół komisji przyznano jednorazowe
nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym, dla następujących zawodników: (300,00 zł)
dla Klaudii Oliwii Tomaszewskiej; (200,00 zł) dla: Natalii
Poprawskiej, Nikodema Witkowskiego, Łucji Pawlickiej;
(150,00 zł) dla Igi Górskiej, Wojciecha Wągla, Patryka
Brzęckiego, Jana Antoniewicza.
Zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na:
wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków
stałych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z
tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci. Wprowadzono zmiany w
następujących działach: 400, 750, 801, 852, 855, 900
oraz 926.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie, Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie, Przedszkola w Tuliszkowie oraz ZGK
w Tuliszkowie.
Dokonano zmian osobowych w powołanej komisji
przetargowej.

Powołuję komisje do rozstrzygnięcia konkursu na
„Najładniejszą świąteczną dekorację posesji”. Komisja
dokona przeglądu i oceny zgłoszonych posesji.
Zgoda na ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez
kupowaną działkę nr 225 położonej w obrębie Krępa.
Po stronie wydatków budżetu dokonano przeniesień
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach
następujących działów: 754, 801, 852 oraz 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie oraz Przedszkola w
Tuliszkowie.
Ustalono nowe zasady wynagradzania dyrektora
samorządowej instytucji kultury.
W zarządzeniu zmieniono „Plan dochodów z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok”
dokonuje się następujących zmian:
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2.2 Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w 2020 roku
Burmistrz realizując swoje obowiązki związane z zarządzaniem gminą, wykonuje
uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Tuliszkowie. W 2020 roku Burmistrz Gminy
i Miasta Tuliszków wykonał następujące uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na
lata 2020-2023
10 uchwał;
Uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok
12 uchwał;
Uchwały w sprawie czynszu, podatków i inkasa
2 uchwały;
Uchwały w sprawie funkcjonowania Rady Miejskiej w Tuliszkowie
3 uchwał;
Uchwały w sprawie przyjęcia programów i strategii dla Gminy i Miasta Tuliszków
8 uchwał;
Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8 uchwały;
Uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz gospodarki
odpadami
11 uchwał;
Uchwały w sprawie organizacji oraz funkcjonowania żłóbków, przedszkoli i szkół
4 uchwały;
Uchwały w sprawie dróg gminnych i powiatowych
4 uchwały;
Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu i spółkom
wodnym
2 uchwały;
Uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg oraz oceny pracy Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków
5 uchwał;
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
5 uchwał;
Uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami
6 uchwał.

W poniższej tabeli przedstawiono listę wszystkich uchwały podjętych przez radę
i wykonanych przez burmistrza w 2019 roku, burmistrz był jednocześnie autorem
i zgłaszającym projekty prawie wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę Miejską
w Tuliszkowie.

Strona 20 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/
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Lp.

Nr

Data pojęcia

Tytuł uchwały

Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020-2023
1

0007.4.2020

12 I 2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Tuliszków na 2020-2023

2

0007.9.2020

19 II 2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2020-2023

3

0007.20.2020

6 V 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata 2020- 2023

4

0007.29.2020

2 VII 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata 2020- 2023.

5

0007.31.2020

24 VII 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata 2020- 2023

6

0007.45.2020

29 IX 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata 2020- 2023.

7

0007.46.2020

28 X 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata 2020- 2023

8

0007.55.2020

13 XI 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata

9

0007.68.2020

11 XII 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata 2020 – 2023.

10

0007.75.2020

30 XII 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
na lata 2020 – 2023.

1

0007.5.2020

2

0007.10.2020

19 II 2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

3

0007.21.2020

6 V 2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok

4

0007.30.2020

2 VII 2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

5

0007.32.2020

24 VII 2020

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

6

0007.41.2020

7 VIII 2020

7

0007.44.2020

29 IX 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2019 rok.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

8

0007.47.2020

28 X 2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok

9

0007.51.2020

13 XI2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

10

0007.67.2020

11 XII 2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

11

0007.74.2020

30 XII 2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.

12

0007.76.2020

30 XII 2020

1

0007.49.2020

2

0007.59.2020

1

0007.6.2020

2

0007.58.2020

3

0007.57.2020

Uchwały w sprawie realizowanego budżetu Gminy i Miasta Tuliszków w roku 2020
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok
11 I 2020

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Uchwały w sprawie czynszu, podatków i inkasa
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
28 X 2020
2021.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2021
1 XII 2020
na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

Uchwały w sprawie funkcjonowania Rady Miejskiej w Tuliszkowie
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w
19 II 2020
Tuliszkowie na 2020r.
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych
1 XII 2020
jednostek pomocniczych.
w sprawie ustalenia diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej,
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji
1 XII 2020
Rady Miejskiej oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych.
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T ABELA 2.2 R EJESTR U CHWAŁ R ADY M IEJSKIEJ W T ULISZKOWIE W 2020 ROKU
Lp.

Nr

1

0007.14.2020

2

0007.56.2020

3

0007.62.2020

4

0007.66.2020

5

0007.70.2020

6

0007.71.2020

7

0007.72.2020

8

0007.73.2020

1

0007.1.2020

2

0007.2.2020

3

0007.36.2020

4

0007.37.2020

5

0007.38.2020

6

0007.39.2020

7

0007.61.2020

8

0007.60.2020

Data pojęcia
Tytuł uchwały
Uchwały w sprawie przyjęcia programów i strategii dla Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
19 II 2020
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r. na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków
w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
13 XI 2020
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2023.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta
Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
1 XII 2020
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2020 r., poz. 1057).
w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Grzymiszew, Nowy
1 XII 2020
Świat, Piętno i Ruda w gminie Tuliszków.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem
30 XII 2020
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i
trybu ich pobierania.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
30 XII 2020
schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i
30 XII 2020
Miasta Tuliszków na lata 2021-2026.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
30 XII 2020
Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2021.
Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
15 I 2020
przepompownia Grzymiszew, gmina Tuliszków
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
15 I 2020
Spichlerz w Tuliszkowie
sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skargi Prokuratora Rejonowego w Turku z dnia 24.06.2020r., sygn akt PR
24 VII 2020
Pa17.2020 na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.13.2019 z dnia 29
marca 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.06.2020r. , znak IR-XI.0552.6.2020.2
24 VII 2020
na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.77.2019 z dnia 30 grudnia
2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Spichlerz w Tuliszkowie.
sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.06.2020r. , znak IR-XI.0552.4.2020.2
24 VII 2020
na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.1.2020 z dnia 15 stycznia
2020. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przepompownia Grzymiszew.
sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.06.2020r. , znak IR-XI.0552.5.2020.2
24 VII 2020
na uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.2.2020 z dnia 15 stycznia
2020. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Spichlerz, gmina Tuliszków.
sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
1 XII 2020
zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II.
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej,
1 XII 2020
Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej,
Targowej, Żuchalskiej na terenie Miasta Tuliszków.
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T ABELA 2.2 R EJESTR U CHWAŁ R ADY M IEJSKIEJ W T ULISZKOWIE W 2020 ROKU
Lp.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nr

Data pojęcia

Tytuł uchwały

Uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz gospodarki odpadami
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
0007.12.2019
19 II 2020
Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
0007.11.2020
19 II 2020
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i
Miasta Tuliszków.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
0007.15.2020
19 II 2020
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy i Miasta Tuliszków.
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
0007.24.2020
19 VI 2020
Gminy i Miasta Tuliszków.
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
0007.25.2020
19 VI 2020
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy i Miasta Tuliszków.
sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
0007.26.2020
19 VI 2020
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na
terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
0007.27.2020
19 VI 2020
opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy i Miasta
Tuliszków.
sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
0007.63.2020
1 XII 2020
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe.
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
0007.64.2020
1 XII 2020
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.11.2020 z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
0007.65.2020
1 XII 2020
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.11.2020 z dnia
19 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
0007.77.2020
30 XII 2020
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

1

0007.3.2020

2

0007.23.2020

3

0007.52.2020

4

0007.80.2020

Uchwały w sprawie organizacji oraz funkcjonowania żłóbków, przedszkoli i szkół
w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec
13 I 2020
których Gmina i Miasto Tuliszków nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście
5 VI 2020
Tuliszków na rok szkolny 2020/2021.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla
13 XI 2020
podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających opiekuna dziennego na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia wniosku rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w
30 XII 2020
Tuliszkowie.
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T ABELA 2.3 R EJESTR U CHWAŁ R ADY M IEJSKIEJ W T ULISZKOWIE W 2020 ROKU
Lp.

Nr

Data pojęcia

Tytuł uchwały

Uchwały w sprawie dróg gminnych i powiatowych
24 VII 2020
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
24 VII 2020
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
24 VII 2020
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Gminę i Miasto
Tuliszków od Powiatu Tureckiego zadania publicznego w zakresie zimowego
28 X 2020
utrzymania ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym
2020/2021

1
2
3

0007.33.2020
0007.34. 202
0007.35.2020

4

0007.48.2020

1

Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu i spółkom wodnym
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w
0007.50.2020
28 X 2020
formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego oraz sposobu jej rozliczania
0007.69.2020
11 XII 2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu

2

1
2
3

4

5

Uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg oraz oceny pracy Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy i
0007.7.2020
19 II 2020
Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy i
0007.8 .2020
19 II 2020
Miasta Tuliszków
0007.40.2020
7 VIII 2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Przykony dotyczącej utrzymania pasa
zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek - Przykona oraz pasów zieleni
0007.42.2020
2 IX 2020
przydrożnej w okolicznych gminach przekazanej uchwałą Rady Powiatu
Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020r., pismem znak
OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Tuliszkowa przekazanej wg
0007.43.2020
2 IX 2020
właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak GKKo.1411.1.2020.21 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

1

0007.22.2020

5 VI 2020

2

0007.53.2020

13 XI 2020

3

0007.54.2020

13 XI 2020

4

0007.78.2020

30 XII 2020

5

0007.79.2020

30 XII 2020

1

0007.13.2020

2

0007.16.2020

3

0007.17.2020

4

0007.18.2020

5

0007.19.2020

6

0007.28.2020

Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Osiedla Jana Pawła II w
Tuliszkowie
w sprawie przekazania petycji mieszkańców Osiedla Jana Pawła II w Tuliszkowie
według właściwości Zarządowi Dróg Powiatowych w Turku
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 (P. Piotra S.)
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 (P. Arkadiusz R.)

Uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego na okres kolejnych
19 II 2020
3 lat w trybie bezprzetargowym
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego tj. garażu na czas
6 V 2020
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego tj. garażu na czas
6 V 2020
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego na czas
6 V 2020
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w lokalu użytkowym
6 V 2020
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy i Miasta Tuliszków oraz ich wydzierżawiania lub
5 VI 2020
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
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3 Finanse Gminy i Miasta Tuliszków
3.1 Podstawa prawna
Najważniejszym zadaniem władz samorządowych jest realizacja budżetu gminy. Budżet
określa dochody i wydatki gminy, za realizację budżetu odpowiada Burmistrz Gminy i Miasta
Tuliszków. Jako podsumowanie roku sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za rok 2020,
zostało opracowane na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych wg stanu na
31 grudnia 2020 roku oraz w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe przedkładane
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz materiały własne.

3.2 Budżet Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2020
Budżet na 2020 rok Rada Miejska w Tuliszkowie uchwaliła w dniu 15 stycznia 2020 roku
Uchwałą Nr 0007.5.2020 w następujących kwotach:
- plan dochodów

-

51 555 718,70zł;

- plan wydatków

-

52 309 027,70 zł

- nadwyżka budżetu

-

753 309,00 zł

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2020 roku dokonano zmian po stronie dochodów
i wydatków budżetu, a także przychodów i rozchodów budżetu na podstawie następujących
Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzeniem Nr 0050.6.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 stycznia 2020r.,
Uchwałą Nr 0007.10.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.12.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 24 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.14.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 4 marca 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.18.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 16 marca 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 31 marca 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.25.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 22 kwietnia 2020r.,
Uchwałą Nr 0007.21.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 maja 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 7 maja 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 20 maja 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.37.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 8 czerwca 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.40.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 24 czerwca 2020r.,
Uchwałą Nr 0007.30.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.47.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 7 lipca 2020r.,
Uchwałą Nr 0007.32.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.52.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 28 lipca 202r.,
Zarządzeniem Nr 0050.57.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 6 sierpnia 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.61.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 26 sierpnia 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.64.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 1 września 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.68.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 24 września 2020r.,
Uchwałą Nr 0007.44.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 września 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.75.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 września 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.82.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 16 października
2020r.,
Uchwałą Nr 0007.47.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 października 2020r.,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzeniem Nr 0050.85.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 października
2020r.,
Uchwałą Nr 0007.51.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 listopada 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.91.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 18 listopada 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.97.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 1 grudnia 2020r.,
Uchwałą Nr 0007.67.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 11 grudnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.100.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 21 grudnia 2020r.,
Uchwałą Nr 0007.74.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2020r.,
Zarządzeniem Nr 0050.105.2020 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 31 grudnia 2020r.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu na dzień
31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:
- plan dochodów - 58 475 403,73 zł,
- plan wydatków - 59 680 243,73 zł,
- deficyt budżetu - 1 204 840,00 zł.
Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2020 rok, przy planowanym deficycie budżetu
w kwocie 1 204 840,00 zł, zamknięto nadwyżką budżetu w kwocie 1 831 484,38 zł.
Na taki wynik wpływ miało wykonanie planu dochodów budżetu na poziomie 99,21 %, a
wykonanie planu wydatków budżetu na poziomie 94,14 %. Wykonane dochody bieżące
przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 6 759 395,40 zł.

W YKRES 1 D OCHODY I WYDATKI G MINY T ULISZKÓW W 2020 ROKU
zł60 000 000,00
zł58 000 000,00
zł56 000 000,00
zł54 000 000,00
zł52 000 000,00
zł50 000 000,00
zł48 000 000,00
zł46 000 000,00
zł44 000 000,00
zł42 000 000,00

Dochody

Wydatki

Majątkowe

zł2 727 417,63

zł7 655 328,65

Bieżące

zł55 284 379,48

zł48 524 984,08

Strona 26 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

Realizacja dochodów za 2020 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:
Lp.

Nazwa

Plan

I.

Dochody bieżące

II.

Dochody majątkowe
Ogółem:

%

str.

55 735 709,96 zł

55 284 379,48 zł

Wykonanie

99,19%

95,30%

2 739 693,77 zł

2 727 417,63 zł

99,55%

4,70%

58 475 403,73 zł

58 011 797,11 zł

99,21%

100,00%

Realizacja wydatków za 2020 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:
Lp.

Nazwa

Plan

I.

Wydatki bieżące

II.

Wydatki majątkowe
Ogółem:

%

str.

51 881 274,37 zł

48 524 984 ,08 zł

Wykonanie

93,53%

86,37%

7 798 969,36 zł

7 655 328,65 zł

98,16%

13,63%

59 680 243,73 zł

56 180 312,73 zł

94,14%

100,00%

3.3 Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2020 roku zostały zrealizowane ogółem
na kwotę 58 011 797,11 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty
58 475 403,73 zł, wykonanie stanowi 99,21 %.

T ABELA 3 D OCHODY BUDŻETU ZA 2020 ROK W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Plan

Wykonanie

%

Struktura
w%

1.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

55 909 603,73

55 769 539,95

99,75

96,13

2.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie

29 350,00

21 171,02

72,13

0,04

3.

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie

181 100,00

84 348,50

46,58

0,15

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie

270 100,00

92 086,02

34,09

0,16

5.

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie

45 050,00

5 492,27

12,19

0,01

6.

Przedszkole w Tuliszkowie

210 100,00

116 566,06

55,48

0,20

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie

1 830 100,00

1 922 593,29

105,05

3,31

58 475 403,73

58 011 797,11

99,21

100,00

Ogółem:

3.3.1 Dochody bieżące
Dochody bieżące gminy za 2020 rok zostały zrealizowane na kwotę 55 284 379,48 zł.
Subwencja ogólna jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W 2020 roku
wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 19 737 980,00 zł. co stanowi 100,00 % wykonania
planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, stanowi ona 33,80 % dochodów
budżetu. Subwencja ogólna dzieli się na części: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.
Teoretycznie istotną pozycję podobnie jak w latach poprzednich stanowiły wpływy z części
oświatowej subwencji ogólnej, która w 2020 roku wyniosła 9 814 705,00 zł co w porównaniu
z 2019 rokiem kiedy wyniosła 9 579 310,00 zł jest wzrostem.
Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków z tytułu podatków i opłat w 2020 roku
zostały wykonane w wysokości 4 682 692,65zł.
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T ABELA 4 D OCHODY BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW - WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan po zmianach

podatek od nieruchomości
osoby prawne
osoby fizyczne
podatek rolny
osoby prawne
osoby fizyczne
podatek leśny
osoby prawne
osoby fizyczne
podatek od środków transportowych
osoby prawne
osoby fizyczne
podatek od czynności cywilnoprawnych
osoby prawne
osoby fizyczne
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
opłata za zajęcie pasa drogowego
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
wpływy z różnych opłat
RAZEM PODATKI I OPŁATY

1 962 000,00
1 071 000,00
891 000,00
232 200,00
4 200,00
228 000,00
130 200,00
76 200,00
54 000,00
320 000,00
50 000,00
270 000,00
188 000, 00
3 000,00
185 000,00
20 000,00
30 000,00
9 000,00

Wykonanie na
dzień
31.12.2020r.
2 037 650,01
1 145 215,67
892 434,34
228 522,37
4 322,00
224 200,37
129 768,96
75 823,00
53 945,96
324 036,50
60 265,00
263 771,50
208 586,99
496,00
208 090,99
17 823,00
25 778,00
16 709,29

% realizacji

1 000,00

0,00

6 000,00
15 000,00
1 510 000,00

16 566,52
20805,66
1 393 094,23

276,11
138,70
92,26

120 000,00

135 130,23

112,61

50 000,00

26 359,00

52,72

180 000,00

97 907,40

54,39

5 000,00

3 954,49

79,09

4 778 400,00

4 682 692,65

98,00

103,86
106,93
100,16
98,42
102,90
98,33
98,13
99,51
99,90
101,26
120,53
97,69
110,95
16,53
112,48
89,19
85,93
185,66
0,00

Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków są
dochody pochodzące z udziałów w podatkach państwowych. Zostały one zrealizowane
w 2020 roku na kwotę 6 377 919,24 zł, a w 2019 w wysokości 5 977 010,38 zł. Udziały
w podatkach państwowych pochodzą z dwóch źródeł, a mianowicie z podatku dochodowego
od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dochody z mienia komunalnego zostały zrealizowane w 2020 roku w 81 484,80 zł,
w 2019 roku w wysokości 69 638,30 zł.
Dotacje celowe zostały zrealizowane na kwotę 22 068 821,57 zł, co stanowi 99,51 %
wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 22 178 097,96 zł.
Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane na kwotę
20 047 444,62 zł, co stanowi 99,38 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty
20 171 771,73 zł.
Dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu
terytorialnego zostały zaplanowane i zrealizowane na kwotę 35 200,00 zł i dotyczyły
następujących zadań:
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1) pomocy finansowej od Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
nauczania języka niemieckiego w 2020 roku zgodnie z §1 ust. 2 uchwały Nr
XXVIII/213/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. kwota 6 300,00 zł,
2) pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie zadania „Oczyszczenie stawu oraz
zagospodarowanie terenu w miejscowości Piętno” kwota 28 900,00 zł.
W 2020 roku gmina otrzymała środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących zostały zaplanowane na kwotę 50 000,00
zł. Dotacja ta dotyczyła realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W wyniku
podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie powyższego zadania, osiągnięcie efektu
ekologicznego przedsięwzięcia ostatecznie określone zostało do 31 stycznia 2021 roku.
W związku z powyższym dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia wpłynęła do budżetu
w styczniu 2021 roku.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków z budżetu państwa wpłynęły do budżetu w kwocie 707 695,69 zł, co stanowi
123,02 % wykonania planu tj. kwoty 575 250,60 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na
realizację następujących projektów:
•

•

•

•

•

„Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś
priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”,
„Zdalna szkoła+ ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś
priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie 1.1.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”.
„Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5:
Skuteczna pomoc społeczna.
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków”
w ramach Wielopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa –
Środowisko, Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.2 „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”.
„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie
7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe
w zakresie epidemii COVID-19.

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów bieżących przy założonym planie
2 505 013,00 zł, wykonanie w 2020 roku stanowi kwotę 2 335 481,22 zł, czyli 93,23 %
wykonania planu. W skład tych dochodów wchodzą:
•
•
•
•
•

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
wpływy z usług,
wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
wpływy z tytułu odsetek pozostałych,
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
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•
•
•
•
•

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
wpływy z różnych dochodów;
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
wpływy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin;
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

T ABELA 5 D OCHODY BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW – NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT

Rodzaj podatku i opłaty

Należności

Nadpłaty

53 047,88 zł

0,00 zł

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

3 574,77 zł

116,66 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3 840,92 zł

77,23 zł

880,94 zł

27,44 zł

2 239,07 zł

0,00 zł

113,00 zł

273,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

podatek od środków transportowych (osoby prawne)

5 7525,00 zł

43,00 zł

podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne)

84 230,26 zł

2 031,20 zł

podatek rolny (os. fizyczne)

16 800,30 zł

943,99 zł

podatek leśny (os. fizyczne)

7 318,73 zł

247,90 zł

wpływy z usług (dostawa wody)

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
wpływy z usług (ogrzewanie lokali)
podatek od nieruchomości ( osoby prawne)
podatek rolny (osoby prawne)

podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)

100 553,76 zł

340,40 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego

13,95 zł

6,53 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

62,00 zł

0,00 zł

465,70 zł

0,00 zł

17 611,10 zł

0,00 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi)

232 410,67 zł

8 663,61 zł

Ogółem należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku

528 879,05 zł

12 771,96 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego
wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)

Ujemne skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Miejską
w Tuliszkowie maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły
łącznie 980 038,00 zł (w 2019 / 930 951).
Z tego przypada na: podatek od nieruchomości kwota 549 890,00 zł, podatek rolny –
28 719,00 zł, podatek od środków transportowych 401 429,00 zł.
Natomiast skutki udzielonych przez Radę Miejską w Tuliszkowie zwolnień w podatku od
nieruchomości, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły w 2020 roku 451 595,00 zł.
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W 2020 roku Burmistrz nie dokonał żadnych umorzeń, nie rozkładał na raty i nie odraczał
terminu płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Na koniec 2020 roku sporządzono 24 protokoły weryfikacji w sprawie postępowania w
zakresie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań. W związku z powyższym z
powodu przedawnienia odpisano kwotę 7 472,78 zł, z tego przypada na :
•
•
•
•
•
•

podatek od nieruchomości (osoby prawne) kwota 1 769,42 zł,
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) kwota 3 065,36 zł,
podatek rolny (osoby fizyczne) kwota 477,00 zł,
podatek leśny (osoby fizyczne) kwota 136,00 zł,
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) kwota 900,00 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1 125,00 zł.

Odsetki z tytułu wygaśnięcia wyżej wymienionych podatników wyniosły 3 899,00 zł.
Większość tych protokołów została sporządzona z uwagi na to, że podatnicy zmarli i nie ma
możliwości podjęcia czynności ustalających spadkobierców, gdyż koszty przewyższają kwoty
zobowiązań.
3.3.2 Dochody majątkowe
Dochody majątkowe gminy za 2020 rok zostały z realizowane na kwotę 2 727 417,63 zł,
co stanowi 99,55 % wykonania planu tj. kwoty 2 739 693,77 zł. Na kwotę zrealizowanych
dochodów majątkowych złożyły się:
•

•

wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności, założono plan 10 000,00 zł, wykonanie wyniosło 3 164,75
zł,
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, założono plan 5 000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Dochody majątkowe otrzymane w formie dotacji oraz środków na finansowanie
inwestycji przedstawiają się następująco:
•

•

•

•
•

dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków z budżetu państwa zaplanowano w kwocie
1 617 630,00 zł, wykonanie wyniosło 1 617 189,11 zł, co stanowi 99,97 % wykonania
planu,
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano i zrealizowano na kwotę
941 473,00 zł,
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tytułu pomocy udzielanej pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano i zrealizowano na kwotę 92 925,00
zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zaplanowano
i zrealizowano na kwotę 34 075,77 zł,
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano i zrealizowano na kwotę
38 590,00 zł.

3.4 Wydatki budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
Wydatki budżetu za 2020 rok zostały zrealizowane na kwotę 56 180 312,73 zł, co stanowi
94,14 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 59 680 243,73 zł.
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T ABELA 6 W YDATKI BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW W 2020 ROKU
Plan po zmianach

Wyszczególnienie

Wykonanie

na dzień 31.12.2020 r

WYDATKI OGÓŁEM

Realizacja
[%]

59 680 243,73

56 180 312,73

94,14

51 881 274,37

48 524 984,08

93,53

w tym:
Wydatki bieżące
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez
wynagrodzeń na realizację programów finansowanych z
udziałem środków UE)
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych
3. dotacje na zadania bieżące
4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
5. wydatki na obsługę długu
6. wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE
Wydatki majątkowe
z tego:
finansowane z udziałem środków UE

29 102 513,79

26 319 727,10

90,44

18 314 931,16

17 241 802,64

94,14

10 787 582,63

9 077 924,46

84,15

20 415 275,07
1 432 249,84
0,00
274 087,00

20 232 808,10
1 351 928,22
0,00
164 005,00

99,11
94,39
0,00
59,84

657 148,67

456 515,66

69,47

7 798 969,36

7 655 328,65

98,16

1 323 125,96

1 287 201,27

97,28

3.4.1 Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 48 524 984,08 zł, w stosunku do planu
tj. kwoty 51 881 274,37 zł,, wykonanie stanowi 93,53% planu rocznego.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zrealizowane na kwotę 26 319 727,10 zł,
co stanowi 90,44 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 29 102 513,79 zł. W ramach
tych wydatków finansowane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki
związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W 2020 roku wydatkowano
środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 241 802,64 zł, co stanowi
94,14 % wykonania planu tj. kwoty 18 314 931,16 zł.
Wypłacono wynagrodzenia pracownikom Urzędu oraz pozostałym pracownikom
jednostek budżetowych wynikające z umów o pracę, a także wynagrodzenia na podstawie
umów zlecenia i umów o dzieło oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zapłacono składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów, które były objęte obowiązkiem ich
zapłaty.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły
9 077 924,46 zł, co stanowi 84,15 % wykonania w stosunku do planu, czyli kwoty
10 787 582,63 zł. Środki w tej grupie wydatkowane były przede wszystkim na zakup
materiałów i wyposażenia, energii, usług: remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych i
pozostałych, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne formy dokształcania
pracowników.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 20 232 808,10 zł,
co stanowi 99,11 % planu. Środki te wydatkowano głównie na wypłatę świadczeń dla
podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, w tym
wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych. W ramach tej grupy wydatków, wypłacono
także dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
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Wypłacono również dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, nagrody o charakterze
szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia w nauce i sporcie, świadczenia
rzeczowe dla pracowników, diety dla radnych i sołtysów Gminy i Miasta Tuliszków oraz
pomoc materialną dla uczniów.
Dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 1 432 249,84 zł,
a zrealizowane na kwotę 1 351 928,22 zł, co stanowi 94,39 % wykonania. Wydatki te dotyczą
dotacji przekazanych dla instytucji kultury, dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci z
naszej gminy, w przedszkolach niepublicznych w innych gminach, udzielania pomocy
finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych dla
stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej.
Gwarancji i poręczeń Gmina w 2020 nie udzielała.
Wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 164 0005,00 zł, wydatki zostały
poniesione na opłaty stanowiące prowizje pożyczek i kredytów oraz na spłaty odsetek od
zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich i w roku bieżącym.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie
456 515,66 zł, powyższe wydatki dotyczą realizacji następujących projektów:
•

•

•

•

•

•

„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt grantowy powierzony Gminie przez
Fundację Promocji Gmin Polskich z/s w Warszawie. Na realizację projektu w 2020 roku
zaplanowano i wydatkowano kwotę 7 302,90 zł, co stanowi 100,00% wykonania.
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1:
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt grantowy
powierzony gminie przez Fundację Promocji Gmin Polskich z/s w Warszawie. Na
realizację projektu zaplanowano kwotę 48 500,94 zł, a wydatkowano kwotę 31 768,02 zł,
co stanowi 65,50 % wykonania planu.
„Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5:
Skuteczna pomoc społeczna. Na realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 243
724,93 zł, a wydatkowano 87 028,58 zł, co stanowi 35,71 % wykonania planu.
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”. Na realizację projektu zaplanowano i
wydatkowano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Na
realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 94 999,90 zł, a wydatkowano 94
500,24 zł, co stanowi 99,47 % wykonania planu.
„STOP
COVID-19.
Bezpieczne
systemy
społeczne
w
Wielkopolsce”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Społecznego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe
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•

oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii CIVID-19 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na realizację projektu
zaplanowano środki w kwocie 138 410,00 zł, a wydatkowano 136 864,92 zł, co stanowi
98,88 % wykonania planu.
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków”, w
ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.2. Gospodarka odpadami,
Poddziałania 4.2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na
realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 54 210,00 zł, a wydatkowano
29 051,00 zł, co stanowi 53,59 % wykonania planu.

Gmina Tuliszków w 2020 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne na łączną
kwotę 877 344,64 zł, z tego:
•
•
•
•

dotacje podmiotowe (dla instytucji kultury) – 681 700,00 zł,
dotacje przedmiotowe – 0,00 zł,
dotacje celowe na zadania bieżące – 95 644,64 zł,
dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 100 000,00 zł.

Zostały również udzielone dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w kwocie 581 083,58 zł, z tego:
•
•
•

dotacje podmiotowe – 390 333,74 zł,
dotacje celowe na zadania bieżące – 184 249,84 zł.
dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 6 500,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w
wysokości 177 000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 941 305,00 zł. Rezerwa celowa
została przeznaczona na:
•
•

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 133 000,00 zł,
podwyżki dla nauczycieli oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty, zatrudnionych w szkołach
i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków kwota 808 305,00 zł.

W trakcie 2020 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 164 080,00 zł
przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków następującymi zarządzeniami:
1) Zarządzeniem Nr 0050.12.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku,
2) Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
3) Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 z dnia 7 maja 2020 roku,
4) Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 z dnia 20 maja 2020 roku,
5) Zarządzeniem Nr 0050.68.2020 z dnia 24 września 2020 roku,
6) Zarządzeniem Nr 0050.91.2020 z dnia 18 listopada 2020 roku i przeznaczona na:
•
•
•

przeprowadzenie inspekcji kamerą telewizyjną kanalizacji sanitarnej w m. Zadworna
12 500,00 zł,
badanie urządzeń na stacji ujęcia wody w Gadowskich Holendrach 2 110,00 zł,
zakup usług pozostałych związanych z działalnością urzędu 30 000,00 zł,
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•

•

•
•
•
•

pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy
Społecznej dla osoby samotnej, która ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność nie
może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym 60 000,00 zł,
zwrot środków pieniężnych, w związku z korektą finansową zadania pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Grzymiszewie” 6 162,50 zł oraz na zapłatę odsetek z wyżej
wymienionego tytułu 707,50 zł,
pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt w schronisku osoby bezdomnej
5 800,00 zł,
wniesienie opłaty za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w miejscowości
Wielopole 1 800,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe z tytułu usług opiekuńczych 4 500,00 zł,
remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda 40 500,00 zł.

W trakcie roku budżetowego rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe
została rozdysponowana:
1) Zarządzeniem Nr 0050.18.2020 z dnia 16 marca 2020 roku,
2) Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 z dnia 7 maja 2020 roku,
3) Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 z dnia 20 maja 2020 roku,
4) Zarządzeniem Nr 0050.68.2020 z dnia 24 września 2020 roku.
Przeznaczona została na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań
związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania CIVID-19 kwota 33 000,00 zł oraz 2 000,00 zł.
W trakcie roku budżetowego Rada Miejska w Tuliszkowie zmniejszyła plan rezerwy
celowej wymienionej w pkt. 2, Uchwałą Nr 0007.51.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.
Na koniec roku sprawozdawczego pozostał plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w
kwocie 12 920,00 zł oraz plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 98
000,00 zł.
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3.4.2 Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
W 2020 roku wydatki majątkowe gminy zostały zrealizowane na kwotę 7 655 328,65 zł,
co stanowi 98,16 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 7 798 969,36 zł.
Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawia się następująco:
T ABELA 7.1 W YDATKI M AJĄTKOWE BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW
Wartość inwestycji
Lp.

Zadanie inwestycyjne

Dofinansowanie

Ogółem
[PLN]

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

„Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w miejscowości Tuliszków
– Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa.
Dokumentacja
Na opracowanie dokumentacji projektowej
„Rozbudowa sieci wodociągowej TuliszkówSarbicko”
Zwrot środków pieniężnych, w związku z
korektą finansową zadania pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Grzymiszewie”
Przebudowa drogi Wróblina – Niwy
(dokumentacja techniczna)
Budowa ul. Leśnej w miejscowości Wróblina
(dokumentacja techniczna)
Budowa drogi KD-1 i KD-2 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie
aktywizacji gospodarczej w Tuliszkowie
Opracowanie dokumentacji projektowej na
„Przebudowę ulicy Mickiewicza i ulicy
Floriańskiej w Tuliszkowie”
Opracowanie dokumentacji projektowej na
„Budowę drogi Tarnowa Kaliska”
Opracowanie dokumentacji projektowej na
„Budowę drogi Kiszewy-Budki”
Opracowanie dokumentacji projektowej na
„Przebudowę drogi w miejscowości Krępa”
Budowa zjazdu do działki o nr ewid. 125/13
– obręb Gadowskie Holendry (opracowanie
dokumentacji).

Wydatki [PLN]
poniesione
zaplanowane
w 2020
na 2021

-

138 990,00

93 990,00

10 000,00

-

10 000,00

0,00

8 800,00

Wielkopolski
Regionalny Program
Operacyjny na lata
2014- 2020

6 162,50

6 162,50

0,00

-

28 360,00

20 000,00

8 360,00

-

28 905,00

8 905,00

20 000,00

3 429 207,79

3 427 977,79

-

51 530,00

8 000,00

43 530,00

-

66 420,00

20 000,00

46 420,00

-

18 224,00

15 000,00

3 224,00

-

0,00

0,00

0,00

-

2 699,85

2 699,85

0,00

163 643,00

163 643,00

605 017,02

588 757,02

11 000,00

11 000,00

339 046,96

332 046,96

zadanie
zakończone

9 337,22

9 337,22

zadanie
zakończone

Fundusz Dróg
Samorządowych,
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

Fundusz Dróg
Samorządowych,
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

zadanie
zakończone

12.

Zwrot niewykorzystanych środków
przeznaczonych na dofinansowanie
„Budowy dróg gminnych KD-1 i KD-2

13.

Budowa drogi KD-3 w Tuliszkowie

14.

Opracowanie dokumentacji projektowej na
„Budowę ul. Kasprzaka w Tuliszkowie”

15.

Przebudowa drogi w miejscowości
Sarbicko.

16.

Termomodernizacja budynku po byłym
dworcu autobusowym w Tuliszkowie
(dostosowanie do zaleceń Komendanta
Powiatowego PSP w Turku)

Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
Wielkopolski
Regionalny Program
Operacyjny na lata
2014- 2020

17.

Zakup gruntów.

-

37 077,99

37 077,99

zadanie
zakończone

-

6 500,00

6 500,00

zadanie
zakończone

-

20 804,00

14 844,00

zadanie
zakończone

-

116 050,00

14 000,00

18.
19.
20.

Dotację celowa dla OSP w Grzymiszewie
na „Opracowanie dokumentacji budowy
centralnego ogrzewania części bojowej
strażnicy OSP w Grzymiszewie”
Przebudowa Szkoły Podstawowej w
Ogorzelczynie(opracowanie dokumentacji).
Rozbudowa z przebudową Przedszkola im.
Kubusia Puchatka w Tuliszkowie

-

zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone

102 050,00
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T ABELA 7.2 W YDATKI M AJĄTKOWE BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW
Wartość inwestycji
Lp.

Zadanie inwestycyjne

Dofinansowanie

Ogółem
[PLN]

21.

Dotacja celowa dla Powiatu Tureckiego na
realizację zadania pn. „Zakup tomografu
komputerowego wraz z adaptacją
pomieszczeń na pracownię tomografii
komputerowej dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Turku”

-

22.

„Lepsza struktura organizacyjna większą
skutecznością działań” – prace adaptacyjne
związane z lekką zabudową biurową”

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój
na lata 2014 – 2020

23.

Rozbudowa budynku po byłym dworcu
autobusowym w Tuliszkowie – część biurowa
(MGOPS)

24.

„Rozbudowa budynku po byłym dworcu
autobusowym w Tuliszkowie”

25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Zakup ciągnika Kubota M 4072 dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie
Opracowanie dokumentacji na
„Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana
Pawła II w Tuliszkowie”.
„Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń
po byłej kotłowni szkolnej na małe kino
społecznościowe w Tuliszkowie”
Zakup rębaka tarczowego BX 92R z pompą
hydrauliczną dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Tuliszkowie
Zakup kosiarki – Traktorek ogrodowy PARK
PW 320 z przednim agregatem tnącym oraz
pługiem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie
„Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z
Gminą Mycielin, czyli odcinek drogi ze
Smaszewa do Smaszewa Kolonii”
(opracowanie dokumentacji).
Budowa łącznika pomiędzy DK 72, a drogą
powiatową Tuliszków Wróblina (sołectwo
Wymysłów - opracowanie dokumentacji).
Budowa drogi asfaltowej Zadworna – Borek
(opracowanie dokumentacji).
Budowa chodnika oraz oświetlenia Zadworna
– przedszkole (opracowanie dokumentacji).
Budowa drogi Kiszewy Kolonia (opracowanie
dokumentacji).
Zakup działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 225, położonej w Krępie.
Ogrodzenie placu za remizą (sołectwo
Wielopole).
Budowa linii oświetleniowej na terenie
miejscowości Ogorzelczyn (Budki, Wypychów)
(opracowanie dokumentacji).
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Sarbicko (opracowanie dokumentacji).
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (sołectwo
Wymysłów) (opracowanie dokumentacji).
Instalacja oświetlenia wzdłuż posesji
Zadworna 38 – 38M (opracowanie
dokumentacji).
Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarbicko.

Wydatki [PLN]
poniesione
zaplanowane
w 2020
na 2021

zadanie
zakończone

100 000,00

100 000,00

8 002,00

8 002,00

-

1 035 860,00

1 031 036,42

zadanie
zakończone

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 214-2020

1 286 799,00

1 273 036,77

zadanie
zakończone

-

203 000,00

203 000,00

zadanie
zakończone

-

28 597,50

28 597,50

zadanie
zakończone

Wielkopolski
Regionalny Program
Operacyjny na lata
2014- 2020

360 684,48

0,00

287 522,00

-

20 000,00

20 000,00

zadanie
zakończone

-

18 800,00

18 800,00

zadanie
zakończone

-

113 160,00

24 633,58

88 526,42

-

20 562,00

10 000,00

10 562,00

-

58 820,00

15 000,00

43 820,00

-

13 161,00

13 161,00

-

52 550,00

18 955,47

-

21 559,72

21 559,72

-

17 681,85

17 681,85

-

12 177,00

12 177,00

-

5 990,00

5 990,00

-

8 425,50

8 425,50

-

4 735,50

4 735,50

zadanie
zakończone

-

11 100,01

11 100,01

zadanie
zakończone

0,00

zadanie
zakończone
33 594,53
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
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W związku z podjętą Uchwałą nr 0007.79.2019 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30
grudnia 2019 roku w sprawie wydatków, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego, do dnia 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania:
1. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie plan 19 600,00 zł, wydatkowano
kwotę 5 960,00 zł. Pozostała kwota tj. 13 640,00 zł, została zwrócona do budżetu w dniu 26
czerwca 2020 roku.
2. Rozbudowa z przebudową Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie plan 24
950,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane. Kwota w całości została zwrócona do budżetu w
dniu 26 czerwca 2020 roku.
Wydatki budżetu były realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn.zm.).

T ABELA 8 W YDATKI BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE

1.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

20 060 786,31

18 033 118,16

Wykonanie
w%
89,89

2.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie

21 791 867,91

21 401 845,91

98,21

38,09

3.

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie

6 881 557,24

6 619 399,27

96,19

11,78

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie

4 593 496,60

4 252 993,99

92,59

7,57

5.

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie

1 227 267,95

1 111 913,61

90,60

1,98

6.

Przedszkole w Tuliszkowie

2 258 003,26

2 076 502,56

91,97

3,70

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie

2 867 264,46

2 684 539,23

93,63

4,78

59 680 243,73

56 180 312,73

94,14

100,00

Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Ogółem:

Plan

Wykonanie

Struktura
w%
32,10

3.4.3 Pożyczki i kredyty
W 2020 roku Gmina Tuliszków zaciągnęła zobowiązania wskazane w poniższej tabeli.
T ABELA 9 Z ESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU
Lp.

Podmiot / umowa

Pożyczki zgodnie z zawartymi umowami w 2020 roku.
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa
1.
Krajowego umowa Nr PROW-07.4.1-11-01274-30

Data zawarcia
umowy
27.03.2020
Suma:

Wartość
PLN

Okres spłaty

499 999,00

2020

499 999,00

W budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2020 po stronie przychodów budżetu
zaplanowano również kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1
000 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2
podjęte zostały działania polegające na ograniczeniu wydatków we wszystkich jednostkach
organizacyjnych. Wykonanie wydatków wyniosło 94,14 % planu, natomiast wykonanie
dochodów wyniosło 99,21 % planu. W związku z powyższym budżet zamknął się nadwyżką
w kwocie 1 831 484,38 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1 204 840,00 zł. Nadwyżka
operacyjna (tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) wyniosła 6
759 395,40 zł, przy planowanej 3 854 435,59 zł. W związku z zaistniałą sytuacją planowany
kredyt na pokrycie deficytu nie został zaciągnięty.
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Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych za 2019 rok wyniosły 2 048 969,00 zł.
Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku odbywały się zgodnie z
zawartymi umowami i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek. Ogółem spłaty
wyniosły 2 344 127,99 zł, w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie kwota 1
331 627,99 zł. Wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie
sprawozdawczym wyniosły 164 505,00 zł.
Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek wyniosły 6 774 377,07 zł (bez odsetek), w tym pożyczki na wyprzedzające
finansowanie 499 999,00 zł. Są to następujące pożyczki i kredyty:
T ABELA 10 W YDATKI BUDŻETU NA SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU
Lp.
1.

Spłaty pożyczek i kredytów

Tytuł wydatku

2.

Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie

3.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wartość spłaty
1 012 500,00
1 331 627,99

Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku

2 344 127,99
164 505,00

Suma wydatków w 2020 roku:

2 508 632,99

3.4.4 Zobowiązania finansowe Gminy i Miasta Tuliszków
Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek wyniosły 6 774 377,07 zł (bez odsetek), w tym pożyczki na wyprzedzające
finansowanie 499 999,00 zł. Są to następujące pożyczki i kredyty:
T ABELA 11 Z ESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW
Lp.

Podmiot / umowa

Data zawarcia
umowy

Wartość
PLN

Okres spłaty

1.

Kredyt długoterminowy z BGK, umowa kredytu ze środków pożyczki
Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1886

25.08.2010

480 000,00

2021 - 2022

2.

Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2011

02.08.2011

340 000,00

2021 - 2022

3.

Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.17.2014

17.12.2014

233 000,00

2021 - 2022

4.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 125/U/400/355/205

11.08.2015

104 000,00

2021

5.

Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2015

15.12.2015

475 000,00

2021 - 2023

6.

Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr 01/9000130/42556/17

21.12.2017

350 000,00

2021 - 2024

7.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 631/U/400/143/2018

13.11.2018

261 366,00

2021 - 2025

8.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 633/U/400/142/2018

29.11.2018

2 095 012,07

2021 - 2029

9.

Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.13.2018

05.12.2018

1 936 000,00

2021 - 2030

10.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego, umowa Nr PROW-07.4.1-11-01274-30

27.03.2020

499 999,00

RAZEM:

2021

6 774 377,07

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina nie udzielała gwarancji, nie emitowała
obligacji komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. W 2020 roku nie został
zaciągnięty żaden kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, który
może wystąpić tylko w trakcie roku budżetowego.
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3.4.5 Realizacja planów dochodów i wydatków Gminy i Miasta Tuliszków
Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok
przedstawia załącznik sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Tuliszków za 2020 rok. Z powyższego załącznika wynika, że dochody z tytułu opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły ogółem 3 268,49 zł. Natomiast wydatki na
ochronę środowiska i gospodarkę wodną wyniosły 4 682,00 zł, co stanowi 93,64 % realizacji
planu tj. kwoty 5 000,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą zakupu i nasadzenia drzew i roślin
ozdobnych oraz monitorowania byłego wysypiska śmieci w m. Krępa.
Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
przedstawia załącznik sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok. Z
powyższego załącznika wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane na
kwotę 1 402 730,23 zł, co stanowi 92,38 % wykonania planu tj. kwoty 1 518 500,00 zł.
Natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 2 394 678,17 zł, co stanowi 98,19 %
wykonania planu tj. kwoty 2 438 769,72 zł.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek i kosztów
upomnień Gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu w następujący sposób:
•

•
•

•

z tytułu odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych wydatkowano kwotę 2 251 256,88 zł, z tego zapłacono za odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z
terenu Gminy i Miasta Tuliszków kwota 1 087 253,49 zł, zagospodarowanie odpadów
komunalnych kwota 1 147 820,40 zł, wynajem kontenerów 16 182,99 zł,
tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 48 039,52 zł,
obsługa administracyjna systemu kwota 95 381,77 zł, z tego wydatkowano na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 89 700,13 zł, pozostałe wydatki
administracyjne to 5 681,64 zł,
edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami - brak wydatków.

W dniu 30 grudnia 2019 roku na sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie, Burmistrz po raz
kolejny przedłożył projekt uchwały dotyczący zwiększenia opłaty z kwoty 8,70 zł, na kwotę
19,00 zł. Rada Miejska uchwaliła wówczas opłatę na kwotę 13,00 zł. Opłata zaczęła
obowiązywać od 1 lutego 2020 roku.
Po kolejnej podwyżce w 2020 roku opłat za unieszkodliwianie odpadów przez
zarządzającego instalacją, na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 czerwca 2020 roku Burmistrz
przedłożył ponownie projekt uchwały dotyczący zwiększenia opłaty z kwoty 13,00 zł, na
kwotę 20,00 zł. Rada Miejska bez uzasadnienia uchwaliła opłatę w wysokości 15,00 zł,
wskazując jako źródło finansowania powstałego zobowiązania finansowego kredyt na
pokrycie deficytu budżetowego.
Opłata zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia 2020 roku. Pomimo tych działań uchwalone
zmiany opłat nie pokrywają w pełni kosztów związanych z gospodarką odpadami. Wydatki na
finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok są
wyższe o 991 947,94 zł od uzyskanych opłat.
Jednocześnie należy zaznaczyć że Rada Miejska w Tuliszkowie wprowadziła szereg
rozwiązań organizacyjnych znacznie podwyższających koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi narażając gminę, nie tylko na wyższe koszty
bieżące, ale w sposób szczególny poprzez brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
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kary za niespełnianie ustawowych wymogów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
T ABELA 12 W YDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2018 ROKU
Rok
2018
miesiąc

Lp.

1
styczeń
2
luty
3
marzec
4
kwiecień
5
maj
6
czerwiec
7
lipiec
8
sierpień
9
wrzesień
10
październik
11
listopad
12
grudzień
Razem
Suma:

Odbieranie
odpadów
„Bakun”

Zagospodarowanie
odpadów
ZUOK „Orli Staw”

39.474,00 zł
50.144,79 zł
39.474,00 zł
32.134,01 zł
39.474,00 zł
73.674,21 zł
39.474,00 zł
40.864,42 zł
39.474,00 zł
26.207,29 zł
39.474,00 zł
65.578,01 zł
48.438,00 zł
19.432,83 zł
48.438,00 zł
45.293,11 zł
48.438,00 zł
24.326,25 zł
48.438,00 zł
39.264,17 zł
48.438,00 zł
71.332,08 zł
48.438,00 zł
44.031,78 zł
527.472,00 zł
532.282,95 zł
1 059 754,95 PLN

Odpady (w tonach)
Zmieszane

124,22
56,90
137,96
106,60
107,78
225,44
75,02
131,68
81,96
90,26
168,44
48,34
1354,60

Bio

17,54
30,38
51,20
33,06
68,06
200,24

Popiół

Szkło

104,58
101,14
223,78
45,64
79,42
64,66
48,02
50,22
47,82
76,10
122,84
174,52
45,18
997,26
186,66
3 099,98 Mg

Plastik

Papier

28,76
29,12
25,58
29,36
35,98
39,32
39,62
11,90
30,06
22,38
25,94
21,98
340,00

9,38
11,84
21,22

T ABELA 13 W YDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2019 ROKU
Lp.

Rok
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Razem
Suma:

Odbieranie
odpadów
„Bakun”

Zagospodarowanie
odpadów
ZUOK „Orli Staw”

48 438,00 zł
48 438,00 zł
48 438,00 zł
48 438,00 zł
48 438,00 zł
48 438,00 zł
86 835,07 zł
86 835,07 zł
86 835,07 zł
86 835,07 zł
86 835,07 zł
86 835,07 zł
811 638,42 zł

49 248,79 zł
63 110,35 zł
62 750,29 zł
56 657,97 zł
44 356,16 zł
24 700,70 zł
54 757,23 zł
48 655,57 zł
39 527,17 zł
52 523,16 zł
63 183,57 zł
66 950,70 zł
626 421,66 zł
1 438 060,08 zł

Odpady (w tonach)
Zmieszane

122,34
63,46
145,98
81,38
146,24
73,12
103,88
150,14
103
99,94
130,8
116,78

1337,06

Bio

35,18
27,9
30,32
52,16
46,84
33,92
78,86
35,6
19,7

360,48

Popiół

Szkło

59,02
204,5
88,6
131,74
0
85,4
31,44
68,28
101,3
140,28

Plastik

31,92
49,7
44,38
17,3
21,2
12,04
27,04
12,9

20,96
23,76
21,7
24,52
27,1
28,24
35,54
20,98
16,24
30,4
31,88
-

910,56
216,48
3 153,52 Mg

281,32

Papier

7,00
9,4
9,7
4,18
5,5
2,74
5,08
4,02

47,62

T ABELA 14 W YDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2020 ROKU
Lp.

Rok
2020

Odbieranie
odpadów
„Bakun”

miesiąc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Razem [zł]
Suma:

Zagospodaro
wanie
odpadów

Koszt
obsługi
PSZOK

Odpady (w tonach)
Zmieszane

Bio

Popiół

Szkło

Plastik

Papier

63,46
75,48
124,98
94,88
97,26
95,18
97,72
145,20
101,30
120,68
97,54
101,66

10,32
12,00
32,54
23,66
48,04
73,66
48,38
39,46
43,44
66,24
57,90
20,18

137,38
115,90
106,58
104,18
53,96
29,04
75,82
64,78
91,42
121,56

27,96
15,58
17,64
21,18
20,40
18,00
18,34
22,00
18,88
31,72
34,32

26,50
19,12
21,38
28,94
24,00
47,80
28,52
25,36
24,62
23,30
24,00
23,12

6,76
3,84
4,76
6,30
5,88
5,16
6,00
6,16
6,30
10,24
34,32

1215,34

475,82

900,62

246,02

316,66

95,72

ZUOK „Orli Staw”

89 575
79 558
122 343
91 798
82 064
88 411
68 403
96 047
88 911
104 235
89 075
90 982
1 091 401

73 538
1 934
69 752
20 116
90 448
11 464
77 711
6 916
74 132
15 256
75 500
24 006
11 171
8 743
47 890
7 353
82 002
33 099
92 070
20 922
87 448
11 322
92 198
14 874
873 860
176 004
2 141 264,51 zł

3 250,18 Mg
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3.4.6 Realizacja dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie jest jednostką organizacyjną gminy,
nieposiadającą osobowości prawnej.
Zakład powstał z przekształcenia na mocy uchwały nr 0007.58.2013 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie
w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie,
zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Tuliszkowie, Nr 0007.34.2018 z 29 czerwca
2018 r., Nr 0007.45.2018 z 14 września 2018r. oraz Nr 0007.57.2019 z 26 września 2019 r.
Do zadań Zakładu należą w szczególności:
•
•
•
•
•

utrzymanie wodociągów i zaopatrzenie w wodę,
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym opróżnianie zbiorników
bezodpływowych,
utrzymanie porządku i czystości,
utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym utrzymanie w okresie zimy.

W 2020r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie zatrudnione były 24 osoby
(stan na dzień 31.12.2020r.) w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto w 2020 r. do ZGK
oddelegowana została 1 osoba zatrudniona przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
Oddelegowany pracownik zajmował się obsługą punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie w 2020 r. w liczbach.
Przychody ZGK Tuliszków za 2020 r. wyniosły ogółem netto 1.769.630,70 zł w tym;
•
•
•
•
•

przychody z działalności /dostawy wody/
129 427,11 zł
przychody z działalności /dostawy ciepła/
77 157,50 zł
przychody z działalności /odbiór i oczyszczanie ścieków/
563 046,09 zł
przychody z działalności operacyjnej głównie zwroty kosztów upomnień 700,06 zł
przychody finansowe z tytułu odsetek
5 405,53 zł.
Koszty bezpośrednie poniesione przez ZGK w 2020 r.: 3.278.387,45 zł w tym;

•
•
•
•
•
•
•

odpisy amortyzacji
797 853,50 zł,
koszt zakupionych materiałów
650 318,22 zł,
koszt zakupu usług obcych
181 679,18 zł,
podatki i opłaty
101 564,03 zł (opłaty Wody Polskie),
koszt wynagrodzeń osobowych pracowników 1 251 371,67 zł,
koszt ubezpieczeń społecznych
288 815,83 zł,
pozostałe koszty
6 785,02 zł.
W podziale na rodzaje działalności koszty za 2020 r. kształtowały się następująco:

•
•
•
•
•
•
•

zbiorowe zaopatrzenie w wodę
utrzymanie dróg gminnych
koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych
usługi odbioru i oczyszczania ścieków z szamb i sieci
koszty oczyszczania miasta
koszty utrzymania zieleni miejskiej
koszty pozostałe (w tym koszty wynagrodzeń)

566 062,06 zł,
74 314,58 zł,
54 579,41 zł,
907 472,64 zł,
24 842,31 zł,
29 864,48 zł,
1 713 044,46 zł.
Strona 42 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

Dużą część wydatków ponoszonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Tuliszkowie generują koszty zakupu energii elektrycznej. W 2020 r. koszt zakupu energii
elektrycznej tylko na potrzeby zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyniósł
517.798,77 zł.

3.4.6.1

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

W dniu 31 grudnia 2020r. z usług Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
korzystało ponad 3500 odbiorców (grupą dominującą wśród odbiorców były gospodarstwa
domowe w ilości 3369). Zakład Gospodarki Komunalnej kontynuował w 2020 r. proces
likwidacji rozliczeń z odbiorcami usług w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
Liczba odbiorców usług rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
zmalała Na chwilę obecną 99% odbiorców usług rozliczanych jest w oparciu o wskazania
wodomierza. Panująca w 2020r. pandemia ograniczała możliwość wejścia do domów
odbiorców usług. Pandemia miała również ogromny wpływ na sposób dokonywania
odczytów wodomierzy w 2020r. Przez zdecydowaną część roku, w odpowiedzi na prośby
publikowane przez ZGK dotyczące samodzielnego dokonywania odczytów, mieszkańcy
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazywali niezbędne do
wystawiania faktur dane.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie administruje siecią wodociągową
o łącznej długości 150,4 km, zasilaną przez Stacje Uzdatniania Wody w Tuliszkowie, Piętnie,
Smaszewie, Imiełkowie i Gadowskich Holendrach. Hydrofornia w Sarbicku w roku 2019
funkcjonowała w okresie zwiększonego zapotrzebowania na wodę – od czerwca do
października.
W listopadzie 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie podpisał umowę na
wykonanie zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w
miejscowości Sarbicko w formule zaprojektuj – wybuduj”. Ww. umowa obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejącego budynku hydroforni w tym: wykonanie
nowego zbiornika wody uzdatnionej, nowego uzbrojenia w sieci wodno-kanalizacyjne i
elektroenergetyczne, wykonanie i montaż układu technologicznego, wykonanie i montaż
nowego układu pompowania wody oraz nowego układu dezynfekcji wody, a także wykonanie
remontu istniejącej obudowy studni głębinowej. Zwieńczeniem prac będzie
zagospodarowanie terenu wokół budynku hydroforni. Zrealizowana w powyższym zakresie
inwestycja wpłynie niewątpliwie na poprawę świadczonych przez Zakład usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Oprócz działań na szeroką skalę, realizowanych przez Gminę i Miasto Tuliszków, zakład
podejmował w 2020r. szereg działań, których podstawowym celem było polepszenie jakości
świadczonych usług.
Na przełomie marca i kwietnia wyczyszczono i pomalowano zbiorniki na wodę
uzdatnioną na stacji uzdatniania wody w Tuliszkowie. Podobne prace przeprowadzono w
sierpniu na terenie Stacji w Smaszewie. Ponadto w czerwcu 2020 r. przeprowadzono prace w
studni głębinowej na terenie stacji w Piętnie wyczyszczono pompę głębinową i zamontowano
nowe rury tłoczne. Dodatkowo, na bieżąco naprawiano lub wymieniano hydranty oraz zasuwy
wodociągowe jak również usuwano, w najkrótszym możliwym czasie, w sposób jak najmniej
uciążliwy dla mieszkańców, awarie.
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Z wszystkich ujęć wody będących w administrowaniu ZGK w Tuliszkowie w roku 2020
pobrano łącznie 743 765 m³ wody.

T ABELA 15 I LOŚĆ WODY POBRANEJ Z POSZCZEGÓLNYCH UJĘĆ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa ujęcia
Stacja Uzdatniania Wody w Tuliszkowie
Stacja Uzdatniania Wody w Imiełkowie
Stacja Uzdatniania Wody w Smaszewie
Hydrofornia w Piętnie
Hydrofornia w Sarbicku
Stacja Uzdatniania Wody w Gadowskich Holendrach
Razem:

Ilość pobranej wody [m3]
w 2019
w 2020
558 420
486 266
101 410
89 828
105 889
96 642
20 134
18 455
11 442
6 838
14 332
45 736
811 627
743 765

Nadmienić należy, że z uwagi na modernizacje 3 stacji uzdatniania wody w 2019 r.
prowadzone były liczne działania związane z płukaniem filtrów i płukaniem sieci
wodociągowej. Ilość wody stanowiąca tzw. straty technologiczne jest trudna do oszacowania,
gdyż niejednokrotnie płukania sieci trwały po kilka dni.

T ABELA 16 Ł ĄCZNA ILOŚĆ SPRZEDANEJ WODY
Rok

Łączna ilość sprzedanej wody [m3]

2018
2019
2020

349 378,81
348 135,98
349 968,02

Badania jakości wody z wodociągów publicznych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej jak również w ramach nadzoru sanitarnego
dawały wyniki pozwalające na stwierdzenie przez PSSE w Turku przydatności wody do
spożycia.
3.4.6.2

Zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości ciekłych

Na dzień 31 grudnia 2020 r. z usług Zakładu w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków korzystało 1081 odbiorców. Spośród odbiorców usług dominującą grupą są
gospodarstwa domowe, których było 997. Znaczący wzrost odbiorców zbiorowego
odprowadzania ścieków w stosunku do roku 2019 r. wynika z faktu przyłączania do gminnej
sieci kanalizacyjnej posesji zlokalizowanych w m. Grzymiszew.
W lutym 2020r. Zakład wybudował przyłącza kanalizacyjne do budynku Ośrodka
Zdrowia w Grzymiszewie oraz do budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego w
Grzymiszewie. Były to pierwsze w Grzymiszewie nieruchomości, z których ścieki
odprowadzane były w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków. Sukcesywnie, w ciągu
całego 2020 r. do kanalizacji sanitarnej w Grzymiszewie przyłączane były kolejne budynki.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie administruje siecią kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 33 km. Ścieki tłoczone są do oczyszczalni przez sieć 7 przepompowni
ścieków zlokalizowanych na terenie Tuliszkowa oraz 3 tłocznie ścieków w Grzymiszewie
i Wielopolu.
Ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie było w 2020 r. łącznie
141 036 m³ (z czego zafakturowanych zostało 108 462 m³ ścieków). Ponadto do oczyszczalni
wprowadzonych zostało 17 023 m³ ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi ZGK oraz
firm zewnętrznych posiadających koncesję na wywóz nieczystości ciekłych, z którymi ZGK
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ma zawarte umowy. Poniżej przedstawiono dla porównania kształtowanie się wartości ilości
ścieków dopływających, ilości zafakturowanych ścieków dopływających oraz ilości ścieków
dowożonych w latach 2017-2020.
T ABELA 17 I LOŚĆ OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Lp.
1.
2.
3.

Zafakturowane
Dowożone
Oczyszczone

2017
100 730
15 280
152 081

Ilość ścieków w [m3]
2018
2019
101 590
101 147
16 969
17 175
140 218
134 142

2020
108 462
17 023
141 036

Nie odnotowano przekroczeń ilości substancji zanieczyszczających występujących
w ściekach oczyszczonych wprowadzanych z oczyszczalni (tj. do rowu melioracyjnego) co
zostało potwierdzone wynikami badań ścieków przeprowadzonymi przez PWIK w Koninie.
W 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie wykonanie zadania polegającego na ciśnieniowym czyszczeniu sieci
kanalizacyjnej i studzienek, obejmującym usunięcie tłuszczy oraz innych zanieczyszczeń
organicznych i nieorganicznych zalegających w kanale, jak również przeprowadzeniu
monitoringu sieci kamerą telewizyjną. Zadanie obejmowało 948 mb kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Zadworna i miało na celu udrożnienie sieci jak również ustalenie przyczyn
częstego blokowania przepływu ścieków. Koszt brutto ww. usługi wyniósł 11 951,91 zł.
Ponadto w roku 2020 r. podejmowano szereg działań związanych z awariami
przepompowni ścieków, czy urządzeń oczyszczalni, m.in. naprawa pompy ściekowej w
przepompowni na ul. Łąkowej, czyszczenie studni w przepompowniach na ul. Poznańskiej
i Łąkowej, wymiana szczotki w sicie piaskownika, wymiana wtyczki procesorowej cyfrowej
sondy mętności, naprawa pompy osadu gęstego, remont kraty hakowej ścieków surowych,
obejmujący: naprawę układu prowadzącego łańcuch zgarniający, wzmocnienie ścian
bocznych i czopów rolek prowadzących.

3.4.6.3

Utrzymanie porządku i czystości

Utrzymanie porządku i czystości wiąże się z codziennymi czynnościami polegającymi na
opróżnianiu koszy ulicznych i gromadzeniu nieczystości z miasta, zamiataniu, grabieniu.
Większość prac wykonywana była przez załogę w kilkuosobowych grupach.
Poszczególne zespoły miały codziennie przydzielane określone obszary działania i zadania.
Codziennie od poniedziałku do piątku doglądany był park miejski w Tuliszkowie, teren Placu
Wolności oraz tereny zielone przy ul. Jana Pawła II.
Cyklicznie sprzątane były również inne obszary, m.in. Plac Wolności w Grzymiszewie,
tereny wokół Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie, wiaty przystankowe, place
zabaw na terenie sołectw. Ponadto, starano się w miarę możliwości dbać o czystość i
porządek na terenie całej gminy. W mieście etapami usuwany był wiosną 2020 r. piasek z
ulic.
Przy Zakładzie działa PSZOK czyli punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, z którego chętnie korzystali mieszkańcy gminy Tuliszków. Praktycznie
każdego dnia mieszkańcy przywozili odpady: głównie odpady budowlane i poremontowe,
stare meble i opony. Okresem o szczególnym natężeniu pracy w punkcie był czas remontu
linii technologicznej na hali sortowni w ZUOK w Orlim Stawie, w lipcu i sierpniu 2020.
Pomimo, iż w Orlim Stawie przyjmowane były w ww. okresie tylko nieliczne kategorie
odpadów, Zakładowi udało się zapewnić porządek na terenie punktu zbierania odpadów

Strona 45 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

komunalnych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości przyjmowania odpadów od
mieszkańców. Przez cały rok 2020 odnotowano 1164 przypadki dostarczenia odpadów przez
mieszkańców.

3.4.6.4

Utrzymanie zieleni gminnej

Prace związane z utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień realizowane przez ZGK są
szczególnie nasilone w okresie wiosennym i letnim. Jednakże już zimą rozpoczyna się dbanie
o stan drzew. W styczniu wykonano cięcia pielęgnacyjne, korygujące i redukcyjne, których
celem było przede wszystkim zmniejszenie obciążenia korony, oraz cięcia sanitarne
pozwalające na usunięcie martwych lub zamierających gałęzi drzew na terenie miasta. W
parku wycięto samosiejki oraz zarośla na skarpach wokół fosy. Przeprowadzono gruntowne
prace związane z usuwaniem odrostów drzew, martwych gałęzi i samosiejek na terenach
zielonych przy ul. Jana Pawła II oraz w parku w Piętnie.
Zakład posadził na terenie gminy drzewa zakupione przez Urząd Gminy i Miasta w
Tuliszkowie: 29 szt. klonów Globossum, 2 szt. z gatunku klon zwyczajny, 3 szt. z gatunku
Platan, 2 szt. grabów, oraz 6 lip i 6 śliw ozdobnych. Ponadto w listopadzie posadzono na
Placu Wolności jodłę kaukaską, która została udekorowana na Święta Bożego Narodzenia.
Plac Wolności w Tuliszkowie został wiosną ukwiecony sadzonkami pelargonii, które
zdobiły „tuliszkowski rynek” do późnej jesieni. Wiosną, latem i wczesną jesienią cyklicznie
koszone były place i parki na terenie miasta, koszono tereny zielone w Grzymiszewie. Na
terenie sołectw pracownicy Zakładu wykaszali boiska i place zabaw.
W sezonie rozgrywek Zakład dbał o stan nawierzchni boiska piłkarskiego. Trawa na
boisku była koszona regularnie, raz w tygodniu.
Sprzęt koszący i sprzęt do pielęgnacji zieleni został w 2020r. wzbogacony o zakupiony w
połowie roku rębak tarczowy z wbudowaną hydrauliką STILER BX92R, traktor ogrodowy
Stiga Park 320 PW, w zestawie z przednim agregatem tnącym oraz pługiem oraz nożyce
akumulatorowe STIHL HSA66.
3.4.6.5

Utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym utrzymanie w okresie zimy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie w zakresie dróg gminnych zajmuje się
przede wszystkim ich bieżącym utrzymaniem i dokonywaniem drobnych napraw. W okresie
zimowym, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne praktycznie nie było prac
związanych z odśnieżaniem czy usuwaniem śliskości.
Wiosną oraz jesienią przeprowadzone zostało profilowanie i równanie gruntowych dróg
gminnych równiarką samojezdną. Równanie było realizowane zgodnie z potrzebami
zgłaszanymi przez sołtysów poszczególnych sołectw. Łączny koszt profilowania i równania
gruntowych dróg gminnych wyniósł 39 778,20 zł.
Zakład na bieżąco naprawiał nawierzchnie asfaltowe łatając dziury masą bitumiczną
(asfalt na zimno). W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych naprawiono zarwane
przepusty pod drogami gminnymi w Zadworna i Nowy Świat. Destruktem naprawiano drogi
w m. Sarbicko, Wymysłów, Zadworna, Kiszewy, Grzymiszew.
Zakład w 2020 r. dbał o stan poboczy i rowów przy drogach gminnych. Pobocza dróg
gminnych wykaszane były cykliczne na terenie całej gminy. Prace w tym zakresie
prowadzone były przy użyciu kosiarki ciągnikowej, bijakowej, tylno-bocznej Leopard RB
160 firmy Talex. Zimą oraz wczesną wiosną 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej
prowadził prace związane z porządkowaniem rowów i poboczy. Wycinano gałęzie, odrosty
drzew i zdrewniałe chwasty, których zagęszczenie w przypadku licznych odcinków dróg,
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utrudniało przejazd i zagrażało bezpieczeństwu. Prace na poboczach i w rowach prowadzono
w m. Krępa, Piętno, Zadworna, Borek, Tarnowa, Dryja.
Ponadto Zakład podjął się w styczniu prac związanych z wycinką drzew, niezbędną przy
okazji budowy dróg KD1, KD2 i KD3.
3.4.6.6

Dodatkowe zadania zlecone:

Rok 2020 był szczególny z uwagi na panującą pandemię. Wiele imprez i wydarzeń o
charakterze kulturalnym, rozrywkowym nie mogło się odbyć, stąd udział, czy współpraca
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie w tego typu wydarzeniach były niewielkie.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie podjął się w 2020r. szeregu prac o
charakterze incydentalnym. W budynku Domu Kultury wykonano drobne prace remontowe i
malowanie pomieszczeń dla Świetlicy Socjoterapeutycznej. Dokonano napraw urządzeń na
terenie placów zabaw, naprawiono ogrodzenie placu zabaw w Tuliszkowie, wymieniono
zamki w furtkach wejściowych na teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zamontowano
okno w budynku po byłym dworcu autobusowym. Ponadto dbając o estetykę i wygląd całej
gminy montowano i naprawiano znaki drogowe, myto ławki i lampy w parku oraz na Placu
Wolności.
Rok 2020 r. zakończył się pozytywnym akcentem. W grudniu, w wyniku postępowania
przetargowego przeprowadzonego przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, zakupiony
został na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie nowy ciągnik rolniczy
marki Kubota M4072, który będzie wykorzystywany przez Zakład do prac związanych z
transportem odpadów powstałych w związku ze sprzątaniem i pielęgnacją zieleni oraz prac
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych takich, jak koszenie poboczy czy
odśnieżanie. Posiadanie ww. pojazdu przyczyni się niewątpliwie do bardziej efektywnej i
ekonomicznej pracy Zakładu.

3.4.7 Realizacja programów i projektów
3.4.7.1

Programy i projekty nieinwestycyjnie tzw. miękkie

Projekty miękkie – są to projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące
takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne
i edukacyjne, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną
i zmniejszenie bezrobocia.
W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane
z programami Gmina realizuje następujące projekty:
1. Projekt grantowy powierzony Gminie przez Fundację Promocji Gmin Polskich z/s w
Warszawie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez realizację szkoleń w Gminie
i Mieście Tuliszków z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.
2. Projekt grantowy powierzony Gminie przez Fundację Promocji Gmin Polskich z/s
w Warszawie pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” tj. wsparcie procesu
pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania
przestrzennego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Strona 47 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

3. Projekt pn. „Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań”
realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i
edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest wdrożenie
usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Tuliszkowie poprzez rozdzielenie zadań
administracyjnych MGOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację
wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MGOPS służące poprawie jakości
obsługi klientów MGPS –u. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 stycznia 2020
roku. Zakończenie zaplanowane jest w czerwcu 2021 roku.
4. Projekt pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie
Tuliszków” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa :Środowisko”, Działanie 4.2
„Gospodarka odpadami”, Poddziałanie 4.2.2. „Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest”. Celem projektu jest przyspieszenie prac
oczyszczających gminę z odpadów niebezpiecznych, poprzez zwiększenie
świadomości mieszkańców i spowodowanie szybszego procesu demontażu i odbioru
wyrobów z azbestu z terenu gminy.
5. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”.
6. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”.
7. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Społecznego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe
oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii CIVID-19 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
8. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag”. Na realizację tego zadania Gmina podpisała
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z/s w
Warszawie. W wyniku wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia, ostateczne
rozliczenie końcowe dofinansowania zadania Gmina przedłożyła w dniu 30 stycznia
2021 roku.
3.4.7.2

Programy i projekty inwestycyjnie tzw. twarde

Projekt twarde – projekty o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, modernizacja
i rewitalizacja infrastruktury, zakup urządzeń i maszyn, przedsięwzięcia związane
z prowadzeniem i wdrożeniem wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach.
W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych realizowanych było sześć
projektów. Przedstawiają się one następująco:
1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino
społecznościowe w Tuliszkowie. Realizacja projektu została zaplanowana na lata
2018-2021. Łączne nakłady na realizację projektu zaplanowane zostały na kwotę 360
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684,46 zł. W 2019 roku wydatkowano 38 540,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok
zaplanowano w kwocie 22 162,46 zł. Wydatki w 2020 roku nie zostały poniesione.
Limit na 2021 rok, kwota 287 522,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 287 522,00 zł. Na
realizację powyższego zadania w dniu 6 kwietnia 2020 roku został ogłoszony przetarg
nieograniczony. Natomiast w dniu 30 kwietnia 2020 roku Burmistrz unieważnił
postępowanie z uwagi na to, że cena najniższej oferty znacznie przekroczyła kwotę
zaplanowaną w budżecie. Ostatecznie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
wystąpiło z prośbą o zmianę terminu zakończenia projektu na 31 grudnia 2021 roku ze
względu na trudności organizacyjne oraz zamknięcie placówek kulturalnych, na co
Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielkopolski podpisało umowę o dofinansowanie Projektu pt.
„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa
wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4.
„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”,
Poddziałania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
kulturowego regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina jest Partnerem Projektu wraz z innymi
gminami województwa wielkopolskiego. Dofinansowanie stanowi 85 % kwoty
całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.
2. „Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań”
wdrożenie
usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Tuliszkowie poprzez rozdzielenie zadań
administracyjnych MGOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację
wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MGOPS służące poprawie jakości
obsługi klientów MGOPS-u w Tuliszkowie. Jest kontynuacją projektu opisanym w
punkcie 1 podpunkcie 3 z uwagi na to, że w projekcie zaplanowano prace adaptacyjne
związane z lekką zabudową biurową, w związku z powyższym zaplanowano również
wydatki majątkowe tego projektu, które zostały zaplanowane do poniesienia w 2020
roku w wysokości 8 002,00 zł. Zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości.
3. „Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z
przeznaczeniem na bibliotekę” – celem projektu jest zwiększenie oferty usług
kulturalnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków poprzez rozbudowę i przebudowę
budynku po byłym dworcu autobusowym z przeznaczeniem na siedzibę MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie. Realizację projektu zaplanowano na
lata 2019-2020. Łączne nakłady na realizację projektu zostały zaplanowane na kwotę
1 286 799,00 zł. W 2019 roku wydatki nie zostały poniesione. Limit wydatków na
2020 rok, zaplanowano w kwocie 1 286 799,00 zł, a wydatkowano 1 166 184,21 zł. W
dniu 7 listopada 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację
zadania. Na realizację zadania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
„Środowisko”, Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddział nie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze
dziedzictwa kulturowego regionu”. Dofinansowanie stanowi do 63,63 % poniesionych
kosztów kwalifikowanych operacji.
4. „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada leśna Ogorzelczyn –
Grzymiszew”. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2020-2022. Łączne
nakłady finansowe na realizację projektu zostały zaplanowane na kwotę 3 171 350,00
zł. W 2019 roku i 2020 roku Gmina nie poniosła wydatków na realizację zadania.
Limit wydatków na 2021 rok, kwota 785 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok,
kwota 2 386 350,00 zł. Limit zobowiązań 2 101,25 zł. Na realizację zadania Gmina
podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na operacje typu
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„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014- 2020. Celem projektu jest połączenie wsi Ogorzelczyn z osadą leśną
Ogorzelczyn oraz wsią Grzymiszew poprzez budowę drogi gminnej. Dofinansowanie
stanowi do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
5. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew na terenie gminy
Tuliszków” Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2020-2021. Łączne
nakłady finansowe na realizację projektu zostały zaplanowane na kwotę 1 495 000,00
zł. W 2020 roku wydatków Gmina nie poniosła Limit wydatków na 2021 rok, kwota
1 495 000,00 zł. Limit zobowiązań 49 381,00 zł. Na realizację zadania Gmina
podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Celem
projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez przebudowę i
wyposażenie stacji uzdatniania wody (hydroforni) w Sarbicku i budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków w Smaszewie. Dofinansowanie stanowi do 63,63 %
poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego zadania nie były realizowane.
3.4.7.3

Programy i projekty pozostałe

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, realizowanych było
czternaście zadań bieżących i siedem zadań majątkowych.
W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące zadania:
1. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do Zespole Szkolno –
Przedszkolnego w Grzymiszewie w formie zakupu biletów miesięcznych w roku
szkolnym 2019-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Nakłady na
realizację zadania zaplanowano w kwocie 251 610,00 zł. W 2019 roku wydatkowano
102 334,05 zł, natomiast w 2020 roku wydatkowano 82 941,30 zł. Zadanie zostało
zakończone. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 185 275,35 zł. W związku z
tym, że dzieci nie uczęszczały do szkół od 12 marca 2020 roku do końca roku
szkolnego, wydatkowano kwotę mniejszą od zakładanej w planie. Zadanie
zakończone.
2. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do Szkoły Podstawowej w
Tuliszkowie i Przedszkola w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym
2019-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Nakłady na realizację
zadania zaplanowano w kwocie 336 010,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 105 304,52
zł, natomiast w 2020 roku wydatkowano 105 443,52 zł. Zadanie zostało zakończone.
Łącznie na realizację zadania wydatkowano 210 748,04 zł. W związku z tym, że
dzieci nie uczęszczały do szkół od 12 marca 2020 roku do końca roku szkolnego,
wydatkowano kwotę mniejszą od zakładanej w planie. Zadanie zakończone.
3. Świadczenie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tuliszków do
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Rychwale w 2020 roku i 2021
roku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Nakłady na realizację
zadania zaplanowano w kwocie 195 940,00 zł. W 2019 roku została podpisana umowa
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na realizację zadania. W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 97 970,00 zł, a
wydatkowano 65 579,38 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 97 970,00 zł.
Zakończenie realizacji zadania nastąpi w miesiącu grudniu 2021 roku. W związku z
tym, że dzieci miały przerwy w uczęszczaniu do szkoły, wydatkowano kwotę
mniejszą od zakładanej w planie.
4. „Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek
organizacyjnych – część II – Ubezpieczenie NW strażaków”. Realizację zadania
zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowane
zostały w wysokości 26 198,00 zł. W 2019 roku Gmina wydatkowała 2 000,00 zł. W
2020 roku zaplanowano środki w kwocie 8 444,00 zł, a wydatkowano 8 706,00 zł.
Limit na 2021 rok, kwota 8 421,00 zł. Limit na 2022 rok kwota 7 333,00 zł.
5. „Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek – część
III – Ubezpieczenie pojazdów. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022.
Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowane zostały w wysokości 98 378,00 zł.
W 2019 roku Gmina wydatkowała 5 000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano środki w
kwocie 31 126,00 zł, a wydatkowano 24 565,50 zł. Limit na 2021 rok, kwota 31
126,00 zł. Limit na 2022 rok, kwota 31 126,00 zł.
6. „Usługa ubezpieczenia mienia i OC Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych
jednostek organizacyjnych” Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022.
Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowane zostały w wysokości 103 999,00
zł. W 2019 roku Gmina wydatkowała 26 426,00 zł. W 2020 roku zaplanowano środki
w kwocie 34 816,00, a wydatkowano 31 752,62 zł. Limit na 2021 rok, kwota 34
816,00 zł. Limit na 2022 rok, kwota 7 537,00 zł.
7. „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie
zimowym 2019/2020” Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne
nakłady na realizację zadania zaplanowane zostały w wysokości 13 350,84 zł. Limit
na 2020 rok, kwota 8 010,50 zł. Na realizację zadania Gmina podpisała umowę ze
Starostwem Powiatowym w Turku. W 2019 roku i w 2020 roku Gmina nie poniosła
wydatków na realizację zadania. W związku z powyższym w dniu 30 marca 2020 roku
Gmina zwróciła do Starostwa otrzymaną dotację w 2020 roku.
8. „Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Tuliszków w formie
zakupu biletów miesięcznych w okresie: wrzesień2020 – grudzień 2021”. Realizację
zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację
zadania zaplanowano na kwotę 648 385,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok
zaplanowano w kwocie 184 816,00 zł, a wydatkowano 116 657,01 zł. Limit
wydatków na 2021 rok , kwota 463 569,00 zł. W związku z tym, że dzieci w 2020
roku miały przerwy w nauce szkolnej, wydatkowano kwotę mniejszą od zakładanej w
planie. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w miesiącu grudniu 2021 roku.
9. „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie
zimowym 2020/2021 – zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów
pieszych, placów, zatok autobusowych w ciągu ulic powiatowych”. Łączne nakłady na
realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 13 532,40 zł. Na realizację
zadania w 2020 roku wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Turku dotacja za
miesiąc: listopad i grudzień w kwocie 5 340,34 zł. Dotacja ta nie została
wykorzystana. W dniu 31 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej
dotacji w całości, czyli w kwocie 5 412,96 zł. Limit wydatków na 2021 rok
zaplanowany został na kwotę 8 119,44 zł.
10. „Realizacja programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla
uczniów szkół podstawowych terenów wiejskich”. Realizacje zadania zaplanowano na
lata 2020-2021. Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w
wysokości 3 600,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1 440,00
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zł, a wydatkowano w kwocie 1 360,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 2
160,00 zł.
11. „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w okresie od 1 stycznia 2021
roku do 31 grudnia 2023 roku”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023.
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 888 482,29 zł. W 2020 roku
została podpisana umowa na realizację zadania. Limit wydatków na 2021 rok kwota
962 827,43 zł. Limit na 2022 rok, kwota 962 827,43 zł. Limit na 2023 rok, kwota 962
827,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Tuliszków –
Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa”. Realizację zadania zaplanowano na lata 20192020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowane zostały na kwotę
138 990,00 zł. W dniu 10 października 2019 roku Gmina podpisała umowę z
Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wyżej
wymienionego zadania. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 35 000,00 zł.
Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 103 990,00 zł, a
wydatkowano 93 990,00 zł. Ostatecznie zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale
Nr 0007.76.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku.
2. „Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie – część
biurowa (MGOPS)”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowane zostały na kwotę 1 051
820,00 zł. W dniu 7 listopada 2019 roku Gmina podpisała z Wykonawcą umowę na
realizację zadania. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1 035 860,00
zł, a wydatkowano 986 742,89 zł. Ostatecznie zadanie to zostało uwzględnione w
Uchwale Nr 0007.76.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego w wysokości 44 293,53 zł. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku.
3. „Budowa drogi gminnej KD-1 i KD-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie
aktywizacji gospodarczej w Tuliszkowie”. Realizację zadania zaplanowano na lata
2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowane zostały na
kwotę 3 521 467,00 zł. W dniu 11 grudnia 2019 roku Gmina podpisała umowę z
Wykonawcą na budowę tejże drogi. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na
kwotę 3 453 427,00 zł, a wydatkowano 3 427 977,79 zł. Realizacja zadania została
zakończona.
4. „Budowa drogi gminnej KD-3 w Tuliszkowie”. Realizację zadania zaplanowano na
lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowane zostały
na kwotę 620 073,00 zł. W dniu 11 grudnia 2019 roku Gmina podpisała umowę z
Wykonawcą na budowę tejże drogi. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na
kwotę 610 073,00 zł, a wydatkowano 588 757,02 zł. wynosi 541 073,00 zł. Realizacja
zadania została zakończona.

5. „Budowa ul. Leśnej w miejscowości Wróblina”. Realizację zadania zaplanowano na
lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowane zostały
na kwotę 28 905,00 zł. W dniu 31 października 2019 roku Gmina podpisała umowę z
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Wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wyżej
wymienionego zadania. W 2019 roku wydatkowano kwotę 8 905,00 Limit wydatków
na 2020 rok zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione.
Ostatecznie zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale Nr 0007.76.2020 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu
gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości
20 000,00 zł.
6. „Przebudowa drogi Wróblina – Niwy” Realizację zadania zaplanowano na lata 20202021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 28 360,00 zł. W dniu
8 lipca 2020 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizacje
inwestycji drogowej. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na kwotę 20 000,00
zł i taką kwotę wydatkowano. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 8 360,00 zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Tarnowa - Kaliska”
Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe
zaplanowane zostały na kwotę 28 360,00 zł. W dniu 29 lipca 2020 roku Gmina
podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji
projektowej waz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji
drogowej. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł i taką
kwotę wydatkowano. Limit wydatków na 2021 rok kwota 8 360,00 zł.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Kiszewy- Budki”
Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe
zaplanowane zostały na kwotę 18 224,00 zł. W dniu 8 lipca 2020 roku Gmina
podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji
projektowej waz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji
drogowej. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł i taką
kwotę wydatkowano. Limit wydatków na 2021 rok kwota 3 224,00 zł.
9. „Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, czyli odcinek drogi ze
Smaszewa do Smaszewa Kolonii” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 113 160,00 zł. W dniu 8
lipca 2020 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej
dokumentacji projektowej waz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację
inwestycji drogowej. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 24
633,58 zł i taką kwotę wydatkowano. Limit wydatków na 2021 rok kwota 88 526,42
zł.
10. „Opracowanie dokumentacji budowy łącznika pomiędzy DK 72, a drogą powiatową
Tuliszków – Wróblina” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne
nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 20 562,00 zł. W dniu 8 lipca 2020
roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej
dokumentacji projektowej waz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację
inwestycji drogowej. Limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 10
000,00 zł i taką kwotę wydatkowano. Limit wydatków na 2021 rok kwota 10 562,00
zł.
11. „Dokumentacja na budowę drogi asfaltowej Zadworna – Borek” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 47 970,00 zł. W dniu 8 lipca 2020 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą
na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej waz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń na realizację inwestycji drogowej. Limit wydatków na 2020 rok
zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł i taką kwotę wydatkowano. Limit wydatków
na 2021 rok kwota 32 970,00 zł.

Strona 53 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

12. „Dokumentacja na budowę drogi Kiszewy – Kolonia” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 35 650,00 zł. W dniu 8 lipca 2020 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą
na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej waz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń na realizację inwestycji drogowej. Limit wydatków na 2020 rok
zaplanowano w wysokości 18 955,47 zł i taką kwotę wydatkowano. Limit wydatków
na 2021 rok kwota 16 694,53 zł.
13. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Przedszkola im. Kubusia Puchatka w
Tuliszkowie ze zmianą sposobu użytkowania”. Realizację zadania zaplanowano na
lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 127 000,00
zł. W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 24 950,00 zł, a wydatkowano kwotę
14 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok 102 050,00 zł. Limit zobowiązań 102
050,00 zł.
14. „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada leśna Ogorzelczyn –
Grzymiszew – etap II” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne
nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 61 500,00 zł. W dniu 27 lipca 2020
roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację
zadania. Limit wydatków na 2020 rok, kwota 0,0 00 zł. Limit wydatków na 2021 rok,
kwota 61 500,00 zł.
15. „Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej w Tuliszkowie” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 22 900,00 zł. W dniu 3 listopada 2020 roku Gmina podpisała umowę z
wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej. Limit
wydatków na 2020 rok zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł i taką kwotę
wydatkowano. Limit wydatków na 2021 rok kwota 14 900,00 zł.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi w miejscowości
Piętno” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady
finansowe zaplanowane zostały na kwotę 30 000,00 zł. W dniu 31 grudnia 2020 roku
Gmina podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji
drogowej. Limit wydatków na 2021 rok kwota 30 000,00 zł.
17. „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ul. Patrzykąta w
miejscowości Tuliszków” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne
nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 32 210,00 zł. W dniu 8 grudnia
2020 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację
inwestycji drogowej. Limit wydatków na 2021 rok kwota 32 210,00 zł.
18. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu projektowanej drogi łączącej Gminę
Tuliszków z Gminą Mycielin w miejscowości Smaszew” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 35 055,00 zł. W dniu 8 grudnia 2020 roku Gmina podpisała umowę z
wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej. Limit
wydatków na 2021 rok, kwota 35 055,00 zł.
19. „Budowa ulicy Polnej i Paderewskiego w Tuliszkowie.” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020-2021. Nakłady zaplanowane na realizację zadania wynoszą
500 000,00 zł. W 2020 roku nie zostały poniesione nakłady finansowe na realizację
zadania. Limit na 2021 rok kwota 500 000,00 zł. Limit zobowiązań 500 000,00 zł.
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4 Budżet obywatelski, fundusz sołecki
Głównym celem utworzenia funduszu sołeckiego i budżetów obywatelskich było
założenie, że środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy spowodują istotne
wzmożenie aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, a także będą dużym bodźcem
prorozwojowym dla terenów wiejskich, a w przypadku budżetu obywatelskiego także terenów
miejskich.

4.1 „Budżet obywatelski miasta Tuliszków”
Na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych do ustaw ustrojowych wprowadzono regulację prawną poświęconą budżetowi
obywatelskiemu. Przyznaje ona organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego
kompetencję do podejmowania nowego rodzaju uchwał – w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz
w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium
konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, budżet obywatelski jest szczególną
formą konsultacji społecznych.
W 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie przygotował szereg regulacji,
spotkań oraz konsultacji z mieszkańcami.
Rada Miejska w Tuliszkowie po długich dyskusjach i negocjacjach podjęła uchwałę
nr 0007.47.2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
Społecznych.
Regulamin konsultacji społecznych, określa zasady i tryb prowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Tuliszków. Konsultacje społeczne z
mieszkańcami Gminy i Miasta Tuliszków to otwarty proces dialogu władz samorządowych z
mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach
publicznych, które wpływają na jakość życia mieszkańców.
Konsultacje w Gminie i Mieście Tuliszków prowadzone są w oparciu o następujące
zasady konsultacji społecznych. Rada Miejska w Tuliszkowie w dniu 2 grudnia 2019 r.
podjęła uchwałę nr 0007.75.2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego miasta Tuliszków. Uchwała określa wymagania jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w tym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych w tym zakresie. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i
zachęcenie ich do dyskusji na temat potrzeb mieszkańców Tuliszkowa. Środki budżetu
obywatelskiego mają służyć podnoszeniu jakości życia mieszkańców.
Uchwała określa zasady składania projektów, wymogi formalne jakimi powinny
odpowiadać składane projekty oraz zasady ich weryfikacji. Uchwała podjęta w sprawie
budżetu obywatelskiego jest aktem prawa miejscowego.
Realizacja „Budżetu obywatelskiego miasta Tuliszków” została wstrzymana w 2020 roku
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i nieodzowne przynajmniej w pierwszej fazie
realizacji szereg spotkań z mieszkańcami. Planowane jest uruchomienie budżetu w roku 2021,
tak aby pierwsze inicjatywy mieszkańców miasta zostały zrealizowane w 2022 roku.
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4.2 Fundusz sołecki
4.2.1 Przedsięwzięcia, które mogą być realizowane w ramach funduszu sołeckiego
W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wydatkowano środki wykazane w poniższej
tabeli.
T ABELA 18 F UNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

Lp.

Nazwa
sołectwa

Nazwa przedsięwzięcia

Wydatki poniesione
w sołectwie (zł)
Budżet Gminy

Charakterystyka wykonanych zadań:

Fundusz Sołecki
1.

Gadowskie
Holendry

Zakup: 2 sztuk namiotów, kosiarki
oraz zestawu nagłośnieniowego

Zakupiono namioty, kosiarkę oraz zestaw nagłośnieniowy w celu
realizacji spotkań i zabaw mieszkańców sołectwa.

9 498,00

2.

Grzymiszew

Dokończenie drogi z destruktu w m.
Gozdów oraz zakup 3 namiotów.

Remont drogi na długości 320 mb poprzez zagęszczenie;
wyprofilowanie i utwardzenie destruktem oraz zakup 3
namiotów.

42 689,30

3.

Krępa

4.

Kiszewy

5.

Nowy Świat

6.

Ogorzelczyn

7.

Piętno

8.

Ruda

9.

Sarbicko

10.

Smaszew

11.

Tarnowa

12.

Wielopole

13.

Wróblina

14.

Wymysłów

15.

Zadworna

Zakup działki oznaczonej numerem
Zakupiono działkę 225 w Krępie w celu powiększenia działki
ewidencyjnym 225, położonej w
świetlicy wiejskiej.
Krępie.
Opracowanie
dokumentacji
na
budowę drogi Kiszewy Kolonia na Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kiszewy Kolonia,
remont świetlicy wiejskiej w m. Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w m.
Kiszewy oraz wykonanie remontu Kiszewy, remont placu zabaw.
placu zabaw.
Zakup materiału niezbędnego do
utwardzenia części placu przed
Zakupiono materiał niezbędny do utwardzenia części placu
świetlicą wiejską oraz zakup kurtyn
przed świetlicą wiejską oraz zakupiono kurtyny powietrzne
powietrznych (nagrzewnic) do
(nagrzewnice).
świetlicy wiejskiej
Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę linii
Opracowano projekt na budowę linii oświetleniowej na terenie
oświetleniowej Ogorzelczyn (Budki,
miejscowości Ogorzelczyn (Budki, Wypychów) oraz na remont
Wypychów) oraz na remont świetlicy
świetlicy wiejskiej w Ogorzelczynie.
wiejskiej
Zakup podkaszarek i oczyszczenie
Zakupiono podkaszarki oraz wykonano oczyszczenie stawu
stawu z zagospodarowaniem terenu
wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Piętno
w m. Piętno
Remont świetlicy w miejscowości
Wykonano kompletne prace przy wymianie dachu na świetlicy
Ruda
wiejskiej.
Budowa oświetlenia ulicznego w
Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego w
miejscowości Sarbicko, wykonanie
miejscowości Sarbicko, wykonano elewację budynku świetlicy
elewacji budynku świetlicy wiejskiej,
wiejskiej, zakupiono 2 szafy chłodnicze.
zakupiono 2 szafy chłodnicze
Opracowanie dokumentacji na
budowę drogi łączącej Gminę
Opracowano dokumentację na budowę drogi łączącej Gminę
Tuliszków z Gminą Mycielin czyli
Tuliszków z Gminą Mycielin czyli odcinek drogi ze Smaszewa
odcinek drogi ze Smaszewa do
do Smaszewa Kolonii
Smaszewa Kolonii
Remont drogi Tarnowa - Południowa
Przeprowadzono remont drogi w Tarnowej.
Ogrodzenie placu za remizą oraz
Wykonano ogrodzenie placu za remizą oraz remont drogi
remont drogi Wielopole
Wielopole (Drogoboszcz)
(Drogoboszcz)
Wymiana pokrycia dachowego na
Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Tuliszkowie wstrzymano
budynku świetlicy wiejskiej we
remont dachu na świetlicy.
Wróblinie
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
Opracowanie dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia
Opracowanie dokumentacji budowy
ulicznego oraz budowę łącznika pomiędzy DK 72 a drogą
łącznika pomiędzy DK 72 a drogą
powiatową Tuliszków Wróblina.
powiatową Tuliszków Wróblina
Opracowanie dokumentacji budowy
drogi asfaltowej Zadworna – Borek,
Opracowano dokumentację na: budowę drogi asfaltowej
budowy chodnika i oświetlenia
Zadworna – Borek, budowę chodnika z oświetleniem Zadworna
Zadworna – przedszkole, oraz
– przedszkole, instalację oświetlenia wzdłuż posesji Zadworna
oświetlenia wzdłuż posesji Zadworna
38 - 38 M oraz zakup wiaty przystankowej.
38 - 38 M oraz zakup wiaty
przystankowej.
RAZEM

21 559,72

37 910,95

23 565,99

27 552,00

27 672,37
18 272,40
25 747,05
24 633,58

32 739,00
22 309,11
0,00

18 425,50

37 263,00

369 837,97
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5 Informacja o stanie mienia komunalnego
5.1 Zestawienia
Szczegółowy stan mienia komunalnego za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przedstawiają poniższe tabele.
T ABELA 19 M IENIE G MINY T ULISZKÓW
Grunty
Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Pow.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
OGÓŁEM:

Budynki
i budowle

wartość

ha
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Tuliszkowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tuliszkowie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Tuliszkowie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Styczniowych 1863 r.
Szkoła Podstawowa w
Ogorzelczynie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Grzymiszewie
Przedszkole w Tuliszkowie

Wartość księgowa

zł

Inne środki
trwałe

Razem

Pozostałe
aktywa

-

-

zł
23 151 488,87

zł
917 423,49

zł
166 134,59

zł
24 235 046,95

-

-

1 384 389,44

89 742,01

3 220,85

1 477 352,3

-

-

8 002,00

62 912,80

-

70 914,80

-

-

-

-

-

-

-

-

3 649 436,46

37 228,92

3 155,00

3 689 820,38

-

-

306 349,27

3 691,83

2 500,00

312 541,10

-

-

4 103 833,16

358 346,53

5 609,85

4 467 789,54

-

-

74 607,36

12 735,01

179,00

87 521,37

245.1114

4 185 774,71

56 822 058,62

3 258 318,42

5 389 343,11

69 655 494,86

w tym w nieruchomości o pow. 0.90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 części
245.1114

4 185 774,71
89 500 165,18
4 740 399,01
5 570 142,40
103 996 481,30
w tym w nieruchomości o pow. 0.90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 części

W YKRES 3 M IENIE G MINY T ULISZKÓW DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2017-2020
80 000 000,00
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
-

2017

2018

2019

2020

Majątek obrotowy

3 709 809,79

3 906 667,14

5 493 514,14

4 901 549,77

Majątek trwały

51 730 692,29

58 073 354,87

64 464 682,07

67 970 444,31
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T ABELA 20 M IENIE G MINY T ULISZKÓW DYNAMIKA WZROSTU 2017-2020
Wartość netto majątku wg stan na koniec
Lp.

2017

2018

2019

Zmiana wartości
2020

(2017-2018)

(2018-2019)

(2019-2020)

Dynamika %
(2018(20192019)
2020)

(20172018)

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

1

Majątek
trwały

40 009 489,95

46 912 133,63

53 900 987,04

47 938 260,48

6 902 643,68

6 988 853,41

- 5 962 726,56

117,3%

114,9%

88,9%

2

Majątek
obrotowy

1 373 753,40

1 762 070,16

3 151 584,78

2 113 280,48

388 316,76

1 389 514,62

- 1 038 304,30

128,3%

178,9%

67,1%

41 383 243,35

48 674 203,79

57 052 571,82

50 051 540,96

7 290 960,44

8 378 368,03

- 7 001 030,86

117,6%

117,2%

87,7%

Razem

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie

1

Majątek
trwały

5 881 407,31

5 630 790,38

5 234 885,17

15 001 005,03

- 250 616,93

- 395 905,21

9 766 119,86

95,7%

93,0%

286,6%

2

Majątek
obrotowy

80 586,11

85 029,41

90 398,23

98 342,74

4 443,30

5 368,82

7 944,51

105,5%

106,3%

108,8%

5 961 993,42

5 715 819,79

5 325 283,40

15 099 347,77

- 246 173,63

- 390 536,39

9 774 064,37

95,9%

93,2%

283,5%

Razem

Jednostki oświatowe
Majątek
trwały
Majątek
2
obrotowy
Razem
1

4 872 155,56

4 648 833,98

4 440 128,47

4 234 662,80

- 223 321,58

- 208 705,51

- 205 465,67

95,4%

95,5%

95,4%

1 981 071,86

1 928 182,43

1 895 104,72

1 899 307,45

- 52 889,43

- 33 077,71

4 202,73

97,3%

98,3%

100,2%

6 853 227,42

6 577 016,41

6 335 233,19

6 133 970,25

- 276 211,01

- 241 783,22

- 201 262,94

96,0%

96,3%

96,8%

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
1
2

Majątek
trwały
Majątek
obrotowy
Razem

966 139,87

881 596,88

810 040,39

725 601,20

- 84 542,99

- 71 556,49

- 84 439,19

91,2%

91,9%

89,6%

74,86

6 941,51

25 024,05

56 918,32

6 866,65

18 082,54

31 894,27

9272,7%

360,5%

227,5%

966 214,73

888 538,39

835 064,44

782 519,52

- 77 676,34

- 53 473,95

- 52 544,92

92,0%

94,0%

93,7%

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie
1
2

Majątek
trwały
Majątek
obrotowy
Razem

1 499,60

-

-

-

- 1 499,60

-

-

0,0%

-

-

281,17

2 700,87

4 546,43

31 497,81

2 419,70

1 845,56

26 951,38

960,6%

168,3%

692,8%

1 780,77

2 700,87

4 546,43

31 497,81

920,10

1 845,56

26 951,38

151,7%

168,3%

692,8%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
1

Majątek
trwały

-

-

78 641,00

70 914,80

-

78 641,00

- 7 726,20

-

-

90,2%

2

Majątek
obrotowy

274 042,39

121 742,76

326 855,93

702 202,97

- 152 299,63

205 113,17

375 347,04

44,4%

268,5%

214,8%

274 042,39

121 742,76

405 496,93

773 117,77

- 152 299,63

283 754,17

367 620,84

44,4%

333,1%

190,7%

Razem

Gmina i Miasto Tuliszków
1

Majątek
trwały

51 730 692,29

58 073 354,87

64 464 682,07

67 970 444,31

6 342 662,58

6 391 327,20

3 505 762,24

112,3%

111,0%

105,4%

2

Majątek
obrotowy

3 709 809,79

3 906 667,14

5 493 514,14

4 901 549,77

196 857,35

1 586 847,00

- 591 964,37

105,3%

140,6%

89,2%

55 440 502,08

61 980 022,01

69 958 196,21

72 871 994,08

6 539 519,93

7 978 174,20

2 913 797,87

111,8%

112,9%

104,2%

Razem:

Strona 58 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

T ABELA 21 M IENIE G MINY T ULISZKÓW ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Opis mienia wg grup rodzajowych

Łączna ilość

I. Grunty komunalne ogółem:

245.1114 ha

1. Grunty rolne

244.2114 ha

2. Drogi

2.7600 ha

3. Rowy

174.8850 ha

4. Tereny zadrzewione, zieleń

0.0800 ha

5. Ogrody działkowe

17.8367 ha

6. Tereny rekreacyjne

-

7. Tereny budowlane

5.1106 ha

8. Tereny usługowo-handlowe

1.6629 ha

9. Pozostałe grunty

16.4015 ha

II. Grunty stanowiące współwłasność

0,90 ha

III. Obiekty komunalne ogółem:
1. Ośrodki kultury

39
1

2. Miejsko-Gminne biblioteki

1

3. Obiekty szkolne i przedszkolne:

-

- Grzymiszew: szkoła podstawowa, przedszkole

1

- Tuliszków: szkoła podstawowa

2

- Ogorzelczyn: szkoła podstawowa

1

- Tuliszków: przedszkole

1

4. Obiekty służby zdrowia

2

5. Ujęcia wody

6

6. Oczyszczalnia ścieków

1

7. Pozostałe budynki

23

IV. Budowle i urządzenia techniczne
1. Sieć wodociągowa:
- Długość sieci

155.893,50 mb

2. Sieć sanitarna:
- Przykanaliki

6 614,65 m.b.

3. Kanalizacja deszczowa
- długość sieci:

6.485,40 mb
V. Środki transportowe

17

5.2 Opis zmian
Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
powstały w wyniku budowy dróg, sieci wodociągowej, wykonanie elewacji, budowy innych
obiektów, zakupu środków trwałych. Na obiekty komunalne, budowle, urządzenia techniczne
oraz inne środki trwałe przeznaczone były środki własne gminy oraz dotacje. Łączna ilość
gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2020 roku wynosi
245.1114 ha, w tym:
•
•
•

zasób gminy stanowi powierzchnię 239.0409 ha,
grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią powierzchnię 5.1705 ha,
w nieruchomości o powierzchni 0.90 ha Gmina Tuliszków posiada udział wynoszący
13207/110222 cz.
W roku 2020 stan gruntów ogółem zwiększył się o powierzchnię 0.1696 ha.

5.2.1 Zakup gruntów.
Nabycie gruntów na podstawie aktów notarialnych, oznaczonych numerami działek:
•
•

nr 722/3 o powierzchni 0.0045 ha, położonej w obrębie Ogorzelczyn,
nr 722/5 o powierzchni 0.0099 ha, położonej w obrębie Ogorzelczyn,
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•
•
•

nr 652/9 o powierzchni 0.1020 ha, położonej w obrębie Krępa (zamiana),
nr 625/11 o powierzchni 0.0006 ha, położonej w obrębie Krępa (zamiana),
nr 225 o powierzchni 0.1200 ha, położonej w obrębie Krępa.

Łączna powierzchnia gruntów nabytych wynosi: 0.2424 ha o wartości gruntów nabytych
57.113,71 zł.
5.2.2 Sprzedaż gruntów i nieruchomości
W 2020 roku sprzedano/zamieniono grunty na podstawie aktów notarialnych:
•

nr 643/2 o powierzchni 0.0726 ha, położonej w obrębie Krępa (zamiana),
Łączna powierzchnia gruntów zamienionych wynosi: 0.0726 ha. o wartość 16,81 zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
powstały w wyniku budowy dróg, sieci wodociągowej, wykonanie elewacji, budowy innych
obiektów, zakupu środków trwałych.
Na obiekty komunalne, budowle, urządzenia techniczne oraz inne środki trwałe
przeznaczone były środki własne gminy oraz dotacje.
Łączna ilość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2020
roku wynosi 245.1114 ha, w tym:
•
•
•

zasób gminy stanowi powierzchnię 239.0409 ha,
grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią powierzchnię 5.1705 ha,
w nieruchomości o powierzchni 0.90 ha Gmina Tuliszków posiada udział wynoszący
13207/110222 cz.
W roku 2020 stan gruntów ogółem zwiększył się o powierzchnię 0.1696 ha.

5.3 Wydatki na środki trwałe
W 2020 r. przyjęto do użytku nowo wybudowane lub zakupiono nowe następujące środki
trwałe:
T ABELA 23 W YDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE
Lp.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa środka trwałego
Droga w miejscowości Kiszewy
Budowa wodociągu w miejscowości Krępa.
Budowa wodociągu w miejscowości Sarbicko.
„Ogrodzenie placu zabaw za remizą” w miejscowości Wielopole
Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarbicko.
Przebudowa drogi w miejscowości Sarbicko.
Budowa drogi gminnej KD-1 i KD-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w
Tuliszkowie.
Budowa drogi gminnej KD-1 i KD-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w
Tuliszkowie.
Budowa drogi gminnej KD-1 i KD-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w
Tuliszkowie.
Budowa drogi gminnej KD-1 i KD-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w
Tuliszkowie.
Budowa drogi gminnej KD-1 i KD-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w
Tuliszkowie.
Budowa drogi gminnej KD-1 i KD-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w
Tuliszkowie.
Budowa drogi KD-3 w Tuliszkowie.
Budowa drogi KD-3 w Tuliszkowie.
RAZEM:

Wartość w zł
604.761,56
26.087,95
47.625,27
17.681,85
11.100,01
339.046,96
1.779.935,49
651.921,45
335.803,78
229.464,70
339.876,99
140.985,38
535.814,33
69.202,69
5 129 308,41 zł
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T ABELA 24 Z ADANIA G MINY T ULISZKÓW W TRAKCIE REALIZACJI
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Wartość nakładów na
zadanie inwestycyjne z
ewidencji księgowej
122.311,00 zł
2.460,00 zł
16.028,60 zł
5.691,06 zł
13.168,47 zł
10.201,53 zł
8.905,00 zł
2.699,85 zł
15.000,00 zł
20.000,00 zł
8.000,00 zł
18.450,00 zł
20.000,00 zł
28.811,06 zł
11.010,00 zł
9.600,00 zł
9.635,36 zł
15.627,22 zł
24.551,36 zł
12.000,00 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszków-Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa.
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku użyteczności publicznej w Smaszewie.
Inwestycja – przebudowa st. wod. Sarbicko
Budowa wodociągu w miejscowości Piętno.
Przebudowa wraz z wyposażeniem w hydroforni w Gadowskich Holendrach
Rozbudowa wraz z wyposażeniem w hydroforni w Gadowskich Holendrach
Budowa ul. Leśna w miejscowości Wróblina
Budowa zjazdu do działki o nr ewidencyjnym 125/13 – obręb Gadowskie Holendry
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Kiszewy-Budki”
Przebudowa drogi Wróblina-Niwy (dokumentacja techniczna - kontynuacja)
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie”
Przebudowa drogi Ogorzelczyn-Grzymiszew
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Tarnowa-Kaliska”
Budowa dr Polna Tuliszków
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ul. Kasprzaka w Tuliszkowie”
Przebudowa ul. Kościuszki w Tuliszkowie
Budowa ul. Krótkiej w Tuliszkowie
Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym
Wykup gruntów pod drogę gminną Ogorzelczyn-Zadworna
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej wraz z remontem sanitariatów w
Szkole Podstawowej w Tuliszkowie
Przebudowa szkoły w Ogorzelczynie
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie wraz ze zmianą sposobu
użytkowania
Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie – część biurowa (MGOPS)
Sielska dolina w Gadowskich Holendrach
Budowa strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Smaszew
Inwestycja świetlica Gadowskie Holendry
Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem pod bibliotekę
Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem pod bibliotekę
Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego spichlerza w Tuliszkowie
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania spichlerza na budynek usługowy
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie
Inwestycja – kino społecznościowe.
Dokumentacja budowy chodnika oraz oświetlenia Zadworna - przedszkole
Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z gminą Mycielin, odcinek ze Smaszewa do Smaszew Kolonia
Opracowanie dokumentacji budowy łącznika pomiędzy drogą DK 72 a drogą powiatową Tuliszków Wróblina
(sołectwo Wymysłów)
Dokumentacja budowa drogi zsfaltowej Zadworna-Borek
Dokumentacja na budowę drogi Kiszewy Kolonia
Oświetlenie Wielopole
Projekt na budowę linii oświetleniowej na terenie miejscowości Ogorzelczyn (Budki, Wypychów)
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Sarbicko
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (sołectwo Wymysłów)
Instalacja oświetlenia wzdłuż posesji Zadworna 38-38M
Inwestycja – oświetlenie w m. Piętno
Inwestycja- naliczone odsetki od pożyczki bud. biblioteki

20.804,00 zł
14.000,00 zł
986.742,89 zł
4.121,00 zł
3.546,00 zł
18.000,00 zł
499.999,00 zł
666.185,21 zł
20.592,00 zł
7.380,00 zł
9.606,00 zł
38.540,00 zł
13.161,00 zł
24.633,58 zł
10.000,00 zł
15.000,00 zł
18.955,47 zł
4.907,70 zł
12.177,00 zł
5.990,00 zł
8.425,50 zł
4.735,50 zł
25.965,30
305,54 zł

5.4 Dochody z tytułu wykonywania prawa własności
Ogółem dochody z tytułu wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynoszą: 81.232,99 zł.
T ABELA 25 D OCHODY Z NIERUCHOMOŚCI G MINY T ULISZKÓW
Dochody
Dochody z dzierżawy
Dochody z najmu (w tym za bezumowne korzystanie z nieruchomości w miejscowości Smaszew)
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
Wpływy odsetek
Inne wpływy

Wartość w zł
6.711,06 zł
45.314,41 zł
21.564,77 zł
3.164,75 zł
2.228,00 zł
2.250,00 zł
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6 Działalność jednostek kultury
6.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
6.1.1 Finanse Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie na swoją działalność na 2020 rok,
otrzymał z budżetu gminy Tuliszków dotację podmiotową w pierwotnej kwocie 635.000,00
zł. Dotacja ta kolejno uchwałami Rady Miejskiej w Tuliszkowie była zmniejszana:
•
•
•
•

Uchwałą nr 0007.30.2020 z dnia 2 lipca 2020 roku o 11.300,00 zł,
Uchwałą nr 0007.44.2020 z dnia 29.09.2020 roku o 100.000,00 zł,
Uchwałą nr 007.47.2020 z dnia 28.10.2020 roku o
22.000,00 zł,
Uchwałą nr 0007.67.2020 z dnia 11.12.2020 roku o 100.000,00 zł.

W trakcie roku od pierwotnie założonej kwoty, dotacja podmiotowa przez organ
prowadzący, została zmniejszona o 233.300,00 złotych. Ostateczna kwota dotacji w 2020
roku wynosiła 401.700,00 zł.
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Tuliszków jest głównym źródłem dochodów
jednostki. Dotacja podmiotowa do dnia 31.12.2020 r. wpłynęła w wysokości 401.700,00 zł.
MGOK w 2020 r. wydatkował z dotacji podmiotowej kwotę 384.802,33 zł.
Różnica kwoty dotacji podmiotowej przekazana w kwocie 401.700,00 zł została
wykorzystana w kwocie 384.802,33 zł, natomiast różnica niewykorzystanej kwoty dotacji
podmiotowej w wysokości 16.897,67 zł została zwrócona na rachunek organizatora w dniu
5 stycznia 2021 r.
Dodatkowo Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie otrzymał dwie dotacje od
innych jednostek:
•

•

w kwocie 1.800,00 zł przyznana ze środków Polko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w
ramach projektu „UTW dla społeczności”, który stanowi część programu „Uniwersytety
Trzeciego Wieku” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę”. Środki
te zostały przyznane na działanie grupy wolontariatu współpracującej ze społecznością
lokalną na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
w kwocie 3.000,00 zł pochodzące ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie
„Solidarni w Partnerstwie”. Są to środki na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
ramach projektu grantowego „Piosenka jest dobra na wszystko, nawet na wirusa”.

W ten sposób udało się pozyskać dodatkowe 4.800,00 zł na działalność MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Wyżej wymienione dotacje do dnia 31.12.2020 r.
zostały przekazane na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Tuliszkowie w kwocie 4.800,00 zł. Dotacje te zostały rozliczone w odrębnych terminach,
zgodnie z zawartymi umowami, z jednostkami dotującymi. Środki z dotacji zostały
wykorzystane w 100%.
Na początku roku, na swoją działalność MGOK posiadał środki pieniężne zgromadzone
na rachunku bankowym w wysokości 25.024,05 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2020 r. pozyskał przychody z tytułu świadczonych
usług w kwocie 14.990,00 zł, które pochodziły z opłat za naukę gry na instrumentach,
sprzedaży biletów na imprezy biletowane organizowane na początku minionego roku przez
MGOK.
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Wpływy z kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku
bankowym do dnia 31.12.2020 r. wynosiły 6,60 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2020 roku w ramach wsparcia ZUS-u w związku z
pandemią COVID 19, na podstawie złożonych wniosków, został zwolniony z opłacania
należności z tytułu składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Kwoty udzielonego rządowego wsparcia dla jednostki MGOK w Tuliszkowie w
poszczególnych miesiącach wynosiły w: marcu – 6.595,06 zł, kwietniu – 4.5288,60 zł, maju –
6.984,50 zł czyli razem 20.564,06 zł.
Łączne przychody MGOK na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 425.162,99 zł, uwzględniając
dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 16.897,67 zł.
Do dnia 31.12.2020 r. otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Tuliszków
została wydatkowana w kwocie 384.802,33 zł tj. 95,79 % z kwoty 401.700,00 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji tj. 16.897,67 zł została zwrócona na rachunek organizatora w
dniu 5 stycznia 2021 r.
Jednostka wydatkowała w minionym roku budżetowym 4.800,00 zł ze środków dotacji z
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Rozchody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie przedstawiały się
następująco:

•
•

o
zakup materiałów
60.699,05 zł,
o
zakup artykułów spożywczych
2.569,52 zł,
o
zakup energii elektrycznej i wody
3.721,16 zł,
o
zakup usług remontowych
688,80 zł,
o
zakup usług pozostałych
42.716,80 zł,
o
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3.358,83 zł,
o
podróże służbowe i krajowe
1.600,98 zł,
o
różne opłaty i składki
3.128,66 zł,
o
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 282,10 zł,
o
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
2.988,22 zł,
o
świadczenia urlopowe
6.201,04 zł.
Ogółem wydatki na zakupu towarów i usług wyniosły
127.955,16 zł,
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
261.647,17 zł,

Na znaczne pomniejszenie wydatków MGOK w Tuliszkowie miał wpływ fakt
występowania stanu pandemii, jak również związane z tym restrykcje i obostrzenia, które
uniemożliwiły przeprowadzenie zaplanowanych imprez, co jest równoznaczne z faktem, że
owe pieniądze zostały niewydatkowane przez jednostkę.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 etaty. W trakcie roku nie wystąpiły żadne
roszady w zatrudnieniu.
Na znaczne zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wpłynął program rządowy, w
ramach wprowadzonej tarczy antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19, gdzie
jednostki zatrudniające do 10 pracowników mogły wystąpić o zwolnienie z opłacania składek
ZUS w 100% za miesiące od marca do maja 2020 r. Z tego prawa skorzystał również MGOK
w Tuliszkowie pozyskując kwotę zwrotu składek w wysokości 20.564,06 zł.
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Na dzień 31.12.2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie posiadał środki
na rachunku bankowym w wysokości 56.918,32 zł. Z podanej kwoty środki własne MGOK w
Tuliszkowie, które pozostaną na rachunku bankowym i zostaną wykorzystane na realizację
zadań statutowych w 2021 r. wynoszą 40.020,65 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku MGOK nie posiadał żadnych należności i zobowiązań
wymagalnych.
Księgowość jednostki na mocy porozumienia jest prowadzona przez organ prowadzący przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie Referat CUW.

6.1.2 Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie ze Statutem, realizuje swoje zadania poprzez
różnorodne formy edukacji kulturalnej oraz prowadzenie stałych zajęć dla grup i zespołów
artystycznych.
W 2020 MGOK prowadził następujące zajęcia, zespoły i koła zainteresowań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klub muzyczny „Bemol” - nauka gry na instrumentach klawiszowych (około 15 osób w
miesiącu),
Studio piosenki dziecięcej (45 osób dwa razy w tygodniu),
koło plastyczne (dwie grupy, jeden raz w tygodniu ok. 40 osób),
teatrzyk dziecięcy „Asy” (jeden raz w tygodniu 15 osób)
gry i zabawy taneczne dla dzieci – taniec ludowy (jeden raz w tygodniu 20 dzieci),
zajęcia tańca współczesnego – (jeden raz w tygodniu 2 grupy, ok. 20 dzieci)
Świetlica „Domino” (dwa razy w tygodniu 15 osób),
Zespół wokalny „Tulibabki” (dawny VokalLis) prowadzony przez Joannę Gogulską
(jeden raz w tygodniu 2 godziny, 7 osób)
Zespół wokalny seniorów „Jesień” (15 osób),
Teatr i zespół obrzędowy „Wrzos” (8 osób),
Zespół ludowy „Wrzosik” (10 osób)
Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa (7 osób),
Orkiestra Dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie (24 osoby, dzieci,
młodzież i dorośli),
Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych (jeden raz w tygodniu 5 godzin),
Nauka gry na instrumentach dętych metalowych (jeden raz w tygodniu 2 godziny),
Grupa teatralna seniorów ( jeden raz w tygodniu 7 osób),
Kasztelan Band Project (8 osób) – zespół powstały w marcu 2019 roku, grający
ambitniejsze formy muzyczne,
Zajęcia w kilku sekcjach dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Wykłady filozoficzne dla UTW prowadzone przez Mirosława Rojka.

5 stycznia 2020 roku dom kultury w Tuliszkowie zorganizował Koncert Noworoczny
„Soprany kontra tenorzy”, podczas którego wystąpiło sześcioro solistów scen poznańskich i
łódzkich. Koncert odbył się w hali widowiskowo-sportowej i zgromadził około 350
miłośników opery i operetki z gminy Tuliszków oraz z Konina, Turku i innych pobliskich
miejscowości.
6 stycznia 2020 roku MGOK zorganizował po raz kolejny Orszak Trzech Króli. Od
Fundacji OTK otrzymał 500 sztuk śpiewników i koron oraz inne gadżety, które zostały
rozdane uczestnikom. Ośrodek nagłośnił uroczystość i przygotował scenografię.
Wykorzystano na tę uroczystość kostiumy MGOK dla królów (tunika, peleryna, pas, korona).
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Zespół „Jesień” zorganizował spotkanie z okazji „Dnia Babci”. MGOK pomógł
zorganizować zabawę dla seniorów.
Podczas ferii zimowych, od 27 stycznia do 07 lutego 2020 roku MGOK przygotował
wraz z Miejsko-Gminna Biblioteką Publiczna w Tuliszkowie zajęcia oraz Półkolonie
artystyczne w domu kultury. W tym: zajęcia teatralne, Turniej FIFA20 PS4, Studio piosenki,
zajęcia taneczne z Danutą Pydyńską, zajęcia plastyczne, wesołe laboratorium prof. Albercika,
Karaoke, spektakl teatralny Przygody Jacka i Placka; warsztaty komiksu, Magiczne Ferie
z Czarodziejem (spotkanie z iluzjonistą).
W styczniu MGOK ogłosił pierwsze zapytania ofertowe na wyłączność imprezy masowej
organizowanej z okazji Dni Tuliszkowa. Zapytanie ofertowe zostaje nierozstrzygnięte. W
marcu MGOK po raz drugi ogłosił zapytanie ofertowe (09.03.2020 r.) łącząc dotychczasowe
dwa nierozstrzygnięte zapytania w jedno.
W lutym, podczas zajęć Świetlicy „Domino” przygotowano ozdoby świąteczne, które
później, przed Świętami Wielkanocnymi, trafiły do domów wielu mieszkańców miasta i
gminy.
8 marca MGOK współorganizował XIV Gminny Dzień Kobiet w szczególności
zaproszono mieszkanki gminy i okolicznych miejscowości na koncert „Najpiękniejsze
włoskie przeboje” w wykonaniu KASZTELAN BAND PROJECT.
Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i wprowadzony przez rząd stan zagrożenia
epidemiologicznego do końca czerwca 2020 roku odwołane zostają na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków wszystkie imprezy. W związku z tym zapytanie ofertowe zostaje nierozstrzygnięte.
W związku na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19
oraz zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego w dniach od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. troje pracowników
merytorycznych MGOK zostało oddelegowanych do pracy zdalnej. Pracownicy MGOK
wykorzystali również w tym czasie kilka dni zaległego urlopu.
W okresie od marca do końca maja w ośrodku nie prowadzono zajęć z udziałem dzieci i
młodzieży. Również dorośli nie przychodzili do domu kultury. W tym okresie zostały
przeprowadzone prace porządkowe w budynku domu kultury. Uporządkowano wszystkie
pomieszczenia. Dwie sale zostały przez pracowników odnowione: pracownia plastyczna i sala
komputerowa (malowanie, czyszczenie wykładzin).
MGOK zaczął intensywnie prowadzić działalność w sieci. Na profilu fb ośrodka
zamieszczano warsztaty, konkursy i zrealizowane przedstawienia i programy przygotowane
przez pracowników ośrodka. Prezentowano również oferty spektakli i warsztatów online
rekomendowanych przez MKiDN i inne instytucje kultury.
Wszystkie zrealizowane w Internecie bajki, przedstawienia, warsztaty i wykłady zostały
samodzielnie nagrane i zmontowane przez ośrodek.
Na potrzeby realizacji wielu zadań w internecie, ośrodek zakupił wytwornicę dymu, nowy
obiektyw, aparat fotograficzny, mikrofon pojemnościowy, oraz programy, jeden do obróbki
muzyki, a drugi filmu.
W minionym roku zakupione zostały również tablice wystawowe, zmywarka i szafka
kuchenna ze zlewem oraz fotele i krzesła do tzw. kafejki i miejsca pracy uczestników zajęć
Świetlicy Domino. Dla orkiestry dętej zakupiony został saksofon i klarnet.
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6.1.3 Podsumowanie
Rok 2020 był trudnym dla wszystkich, dla instytucji kultury również.
Mimo, że nie zrealizowaliśmy części imprez, w tym plenerowych, to podejmowaliśmy
wiele nowych zadań i działań. Pracownicy ośrodka musieli przestawić się częściowo na pracę
bez uczestników, którą oni odbierają w internecie. Bajki, warsztaty, konkursy zajęcia
realizowane w sieci, kosztowały również wiele wysiłku, cierpliwości i czasu. Tak więc mimo
wszystko, było to rok pracowity, pełen nowych doświadczeń i ciągłego uczenia się.

6.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie
6.2.1 Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie prowadzi działalność w siedzibie w
Tuliszkowie oraz działają dwie filie biblioteczne: w Grzymiszewie i Piętnie.
Księgozbiór w bibliotekach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 28 208 wol. Struktura
księgozbioru przedstawia się następująco w poszczególnych placówkach:
•

•
•

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie - 14 792 wol. w tym literatury: dla
dorosłych - 7116 wol.; dla dzieci - 3476 wol.; pop-nauk - 4200 wol., dodatkowo
biblioteka posiada w swoich zbiorach 35 szt. zbiorów specjalnych ( filmy i audiobooki);
Filia Grzymiszew - 7321 wol. w tym: dla dorosłych - 3685 wol.; dla dzieci - 2111 wol.;
pop-nauk - 1525 wol.;
Filia Piętno - 6095 wol. w tym: dla dorosłych - 3276 wol.; dla dzieci - 1746 wol.; popnauk - 1073 wol..

W ciągu roku zakupiono 776 woluminów; 17 woluminów pochodzi z darów (łącznie
przybyły 793 książki).
W 2020 roku bibliotekę główną oraz biblioteki filialne odwiedziło 3889 osób. Biblioteka
w Tuliszkowie i biblioteki filialne zarejestrowały 625 czytelników w następujących
kategoriach wiekowych:
do 5 lat - 64 czytelników,
od 6 - 12 lat - 107 czytelników,
od 13 - 15 lat - 26 czytelników,
od 16 - 19 lat - 32 czytelników,
od 20 - 24 lat - 32 czytelników,
od 25 - 44 lat - 164 czytelników,
od 45 - 60 lat - 97 czytelników,
i powyżej 60 lat - 103 czytelników.
Pod względem zatrudnienia struktura przedstawia się następująco :
M – młodzież ucząca się - 202 czytelników; P - pracujący – 189; Nz – pozostali – 234.
Wypożyczono ogółem 9726 książek na miejscu udostępniono 89 książek. Wypożyczenia
w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco w MGBP Tuliszków - 5837
wol.; Filia Grzymiszew - 1720 wol.; Filia Piętno - 915 wol..
Strona 66 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

W 2020 roku biblioteki podejmowały szereg działań mających na celu pozyskanie jak
największej liczby czytelników. Oprócz działalności podstawowej jaką jest udostępnianie
książek, biblioteki prowadziły również działalność kulturalno-oświatową.
Biblioteka główna oraz biblioteki filialne na bieżąco włączały się do stałych akcji
czytelniczych i oświatowych współpracując ze szkołami, przedszkolami, M- GOK, UGiM,
oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Tuliszkowa.
W czasie ferii zimowych, wzorem lat ubiegłych, biblioteka publiczna włączyła się do
akcji „Ferie Zimowe 2020”. Biblioteka zaproponowała młodym uczestnikom m.in.: warsztaty
mydlarskie, podczas których dzieci tworzyły fantazyjne mydełka. Ponadto dzieci wzięły
udział w warsztatach balonowych, podczas których nauczyły się robić zabawne figurki ze
skręconych balonów. Biblioteka zaproponowała także dzieciom warsztaty komiksu
prowadzone przez autora komiksów – Zbigniewa Masternaka. Na koniec odbyły się również
dwa spektakle teatralne: w Tuliszkowie oraz w filii bibliotecznej w Piętnie, podczas których
dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Jacek i Placek”.
Półkolonie artystyczne, w których wzięło udział 40 dzieci z terenu gminy i miasta
Tuliszków zostały przeprowadzone we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Tuliszkowie.
Także w bibliotece w Piętnie w czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia literackoplastyczne, w których wzięło udział 20 dzieci z Piętna i okolic. W bibliotece w Grzymiszewie
zorganizowano w czasie ferii 2 zajęcia dla najmłodszych, także w ramach zajęć literackoplastycznych. W lutym biblioteka włączyła się do promocji konkursów odbywających się w
ramach wydarzenia „Noc Sów 2020 – Na ratunek Płomykówce” organizowanych przez
Muzeum Miasta Turek, Nadleśnictwo Turek, Turkowską Grupę Lokalną OTOP oraz
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku.
Tuliszkowska biblioteka rozpropagowała konkursy we wszystkich szkołach z terenu
gminy oraz koordynowała zbiórkę prac od uczniów biorących udział w konkursie
plastycznym ( dla młodszych dzieci) ph. „Portret Sowy Płomykówki”. Także w lutym
biblioteka gościła grupę dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, dla
których przygotowano ciekawą lekcję biblioteczną.
W marcu, w bibliotekach filialnych, zorganizowano spotkania dla pań z okazji Dnia
Kobiet, w których wzięło udział 18 czytelniczek. Do połowy marca we wszystkich
bibliotekach prowadzona był akcja rozdawania wyprawek czytelniczych dzieciom w wieku 36 lat w ramach akcji „Mała Książka-Wielki Człowiek”.
Niespodziewanie, na początku marca, w naszym kraju pojawiło się realne zagrożenie w
postaci nowego, nieznanego wirusa znanego jako koronawirus. Dalsze, zaplanowane
działania biblioteki zostały zawieszone, zaś nowa sytuacja, w której wszyscy się znaleźli,
okazała się trudnym wyzwaniem.
W związku z koniecznością przerwanie łańcucha transmisji COVID-19, rząd podjął
decyzję o zamknięciu bibliotek do odwołania.
W związku z powyższym, od 13.03 biblioteka w Tuliszkowie oraz biblioteki filialne w
Piętnie i Grzymiszewie zostały zamknięte. W tym, trudnym dla wszystkich czasie, w trakcie
pracy zdalnej podjęte zostały czynności mające na celu realizację zadań terminowych
służących utrzymaniu działalności biblioteki w wersji podstawowej. Jednocześnie na
facebooku, nie chcąc tracić kontaktu z czytelnikami, biblioteka proponowała m.in formy
korzystania z alternatywnych form czytelnictwa, np. przy użyciu dostępu do bibliotek
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cyfrowych. Przedstawiono także propozycje darmowych e-booków dla dzieci poświęconych
trudnemu tematowi pandemii.
2 kwietnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, biblioteka ogłosiła
konkurs czytelniczy, w którym 3 osoby otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe.
Po powrocie pracowników do swoich miejsc pracy, w sytuacji kiedy książnice były nadal
zamknięte dla czytelników, w bibliotekach prowadzone były prace porządkowe oraz
uzupełnianie dokumentacji. W tym czasie przeprowadzono także kontrolę księgozbioru w filii
w Grzymiszewie.
29 kwietnia 2020 r. rząd ogłosił decyzję o zniesieniu zakazu zamknięcia instytucji
kultury, w tym bibliotek, od 4 maja 2020 r. W porozumieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta
w Tuliszkowie, w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców korzystających z
usług biblioteki, biblioteka w Tuliszkowie wznowiła swoją działalność od 11 maja, zaś
biblioteki filialne w Piętnie i Grzymiszewie od 18 maja 2020 r.
Działalność bibliotek była możliwa tylko pod warunkiem zachowania szczególnego
reżimu sanitarnego ujętego w szczegółowym regulaminie dotyczącym otwarcia bibliotek. W
nowej sytuacji konieczne było także wprowadzenie trzydniowej kwarantanny dla książek
zwracanych do biblioteki ( zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej).
1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, biblioteka wzięła udział w niezwykłym „Koncercie
życzeń dla Dzieci”, zorganizowanym przez MGOK w Tuliszkowie dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.
Także w czerwcu biblioteka złożyła dwa wnioski. Pierwszy z nich, złożony do Biblioteki
Narodowej, dotyczył zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Drugi z
wniosków związany był z udziałem w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji ph. „Mała KsiążkaWielki Człowiek” polegającej na pozyskaniu czytelników w wieku 3-6 lat.
Wniosek do Biblioteki Narodowej został rozpatrzony pozytywnie, w związku a czym
biblioteka otrzymała kwotę 9075 zł na zakup nowości wydawniczych.
Drugi z wniosków, także rozpatrzony pozytywnie, zakładał otrzymanie nieodpłatnych
zestawów książek dla małych czytelników oraz ich rodziców. Akcja „Mała książka-Wielki
Człowiek”, poprzedzona akcją informacyjną sprawiła, że do grona małych czytelników w
bibliotece głównej oraz bibliotekach filialnych dołączyło 36 dzieci.
23 sierpnia biblioteka zorganizowała imprezę plenerową ph. „Czytanie wśród drzew” .
Impreza ta, organizowana już po raz kolejny cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Biblioteka zaproponowała uczestnikom głośne czytanie fragmentów ulubionych książek,
konkursy literackie oraz kiermasz książek. Dodatkowo dzieci miały możliwość wzięci udziału
w animacjach przygotowanych przez firmę zewnętrzną. W imprezie promującej czytelnictwo
wzięło udział 35 osób.
We wrześniu biblioteka zorganizowała także konkurs plastyczny polegający na
wykonaniu ilustracji postaci z ulubionej bajki oraz konkurs literacki dotyczący uzasadnienia
wyboru ulubionej pozycji z literatury dla dzieci. W obydwu konkursach przewidziano
nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
W terminie 9-27 listopada biblioteka główna oraz biblioteki filialne były nieczynne dla
czytelników w związku z II falą pandemii koronawirusa w naszym kraju. Wartym
podkreślenia wydaje się fakt, że koronawirus, i co się z tym wiąże, czasowe zamknięcie
bibliotek, spowodowały spadek liczby wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotekach. Grupa,
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która ograniczyła do minimum odwiedziny w bibliotekach to seniorzy, którzy w obawie o
swoje zdrowie pozostawali w domach.
W 2020 r. w bibliotekach odbyło się 7 kiermaszy oraz przygotowano 7 wystawek książek.
Do połowy marca w MGBP w Tuliszkowie prowadzona była również akcja bookcrossingu
polegająca na nieodpłatnej wymianie książek między mieszkańcami gminy.
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7 Działalność jednostek oświaty z informacją o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie i Mieście Tuliszków w roku szkolnym
2019/2020
7.1 Wprowadzenie
Rada Miejska w Tuliszkowie odmówiła przyjęcia informacji przedłożonej w wymaganym
terminie. Dlatego część raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego został
przeznaczony na przedstawienie przedmiotowej informacji.
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o realizacji zadań oświatowych
gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządy terytorialnego, w terminie do
31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w
tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Informacja o realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowana została przez Referat Centrum
Usług Wspólnych Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie m.in. na podstawie danych
przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), arkuszy organizacyjnych, danych
przedstawionych przez dyrektorów szkół i przedszkola, informacji Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej (OKE) oraz opracowań własnych.
Rada Miejska w Tuliszkowie odmówiła przyjęcia informacji przedłożonej w wymaganym
terminie.
W ustawie Prawo oświatowe ustawodawca określił, że do zadań gminy należy m.in.:
•
•
•

zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz
środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności,
zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące
zadania:
•
•
•

zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego,
zapewnienie podstawowych warunków realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
zapewnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Ponadto na gminę został nałożony obowiązek:

•
•
•
•
•
•
•
•

kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
realizacji zadań wspierających uczniów w nauce,
zapewnienia warunków umożliwiających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętym kształceniem specjalnym,
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną przedszkoli i szkół podstawowych,
dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania pracowników młodocianych,
zapewnienia dowozu uczniów,
wykonanie zadań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla nauczycieli
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
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•
•
•
•

organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych,
wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
i przedszkola,
wykonania zadań związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół
podstawowych,
innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.

Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa bardzo
szerokie spektrum zadań związanych z funkcjonowaniem edukacji na ich terenie.
Jednostki samorządu terytorialnego odgrywają w polskim systemie oświaty szczególną
rolę, będąc organami prowadzącymi dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich na
które na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich
realizacji przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. Jednym z
istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów.
Należy jednak zaznaczyć, iż ciągły niedobór subwencji oświatowej w kolejnych ustawach
budżetowych nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie pociągając na
sobą konieczność dopłacania przez samorządy do zadań oświatowych, niejednokrotnie
kosztem rezygnacji z innych zadań publicznych. Dlatego też w dziedzinie finansowania
edukacji stale narasta napięcie wokół algorytmu podziału części oświatowej subwencji
ogólnej, która wśród przedstawicieli samorządów wywołuje poczucie, iż subwencja jest zbyt
niska w stosunku do zakresu zadań oświatowych przez nich wykonywanych, zatem bardzo
trudne jest osiągnięcie pożądanego efektu przy ograniczonych możliwościach finansowych.
Uwarunkowania Gminy i Miasta Tuliszków, gminy miejsko-wiejskiej bardzo rozległej,
mają bardzo istotny wpływ tak na kształt sieci z niskim wskaźnikiem liczby mieszkańców
w zajmowanym obszarze, jak i strukturę organizacyjną. Powodzenie istniejących realiów
z możliwościami tworzy określoną strategię polityki oświatowej w Gminie i Mieście
Tuliszków.

7.2 Analiza demograficzna
Demografia stanowi zasadniczy element, kształtujący i warunkujący sieć przedszkoli
i szkół podstawowych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, tym samym podejmując
działania związane z ustaleniem kształtu sieci nieodzownym jest precyzyjna analiza sieci
demograficznej na terenie gminy.
W YKRES 4 DYNAMIKA LICZBY DZIECI URODZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
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Powyższy wykres obrazuje liczbę dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy
i Miasta Tuliszków w latach 2002-2019. Analiza danych wskazuje, że w roku 2003 nastąpił
drastyczny spadek, po czym w latach 2004-2010 następował znaczący wzrost urodzeń.
Począwszy od roku 2011 występuje tendencja spadkowa, która utrzymuje się do 2015 roku.
Od 2016 roku zauważyć można stabilizację.
Do osiągnięcia oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej, wśród wielu
działań pozostaje prowadzenie przez gminę określonej polityki w zakresie zapewnienia opieki
małym mieszkańcom, gdzie stwierdzić należy, że:
•
•
•
•

od wielu lat władze gminy zapewniają opiekę przedszkolną wszystkim zainteresowanym,
zapewnia się funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych
na terenie Gminy,
od 2019 roku organizowane jest dożywianie dzieci we wszystkich jednostkach
oświatowych,
zapewniono sprawnie funkcjonujący system dowozów oparty o gminne linie
komunikacyjne dostosowane do potrzeb organizacyjnych szkół i przedszkoli.

7.3 Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, dla których organem
prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego stanowią:
•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie ul. Nortowska 1, Tuliszków
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie, ul. Nowa 2,
Grzymiszew
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie Ogorzelczyn 3,
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie ul. Haliny Oleksiak 3,
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” Tarnowa 115,
Społeczne Przedszkole „Biedronki” Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” Tarnowa
115.

Organizację szkół i placówek oświatowych określają arkusze organizacyjne, których
projekty na kolejny rok szkolny przygotowują dyrektorzy tych jednostek. Projekty arkuszy
podlegają weryfikacji dokonanej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz są
zaopiniowane przez związki zawodowe funkcjonujące na terenie Gminy Tuliszków: Związek
Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania na
koniec arkusze organizacyjne zostają zatwierdzone przez Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków.
Ostateczną organizację pracy poszczególnych placówek określają aneksy do arkuszy
opracowywane w miesiącu wrześniu odzwierciedlające potrzeby w oparciu o ostateczną
rekrutację na dany rok szkolny oraz indywidualne potrzeby poszczególnych uczniów.
Pierwszym etapem kształcenia i wychowania dzieci stanowi wychowanie przedszkolne,
gdzie podstawową formą organizacyjną, w której dziecko uczestniczy jest przedszkole. Jest to
tym samym miejsce, w którym nauczyciele w sposób świadomy i zaplanowany oddziałują na
dziecko.
Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się wg przyjętego ze szczególną
starannością programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy
i sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju
psychicznego.
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Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca koku szkolnego w roku
kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczęszczanie do przedszkoli nie jest
obowiązkiem lecz prawem każdego dziecka, z wyłączeniem dzieci 6-letnich, które w roku
szkolnym 2019/2020 podlegały obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.
Przedszkola publiczne realizują programy uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej
dostępności.
Gmina Tuliszków prowadzi 2 przedszkola w tym jedno na terenie miejskim, jedno na
terenie wiejskim. Dodatkowo w dwóch szkołach działają oddziały przedszkolne przy szkole
podstawowej. W Tarnowej funkcjonuje Społeczne Przedszkole „Biedronki” prowadzone prze
Stowarzyszenie Przylesie Wsi Tarnowa.
W szkole odstawowej nauka trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki został podzielony
na dwa etapy:
•
•

I etap edukacyjny obejmujący klasy I - III – tzw. edukacja wczesnoszkolna,
II etap edukacyjny obejmujący klasy IV - VIII wprowadza się przedmioty i ścieżki
edukacyjne.

Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych. Jedna
zlokalizowana jest na terenie miejskim, pozostałe dwie na terenie wiejskim. Ponadto
w Tarnowej w budynku gminnym funkcjonuje Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia
„Przylesie Wsi Tarnowa”.
T ABELA 26 I LOŚĆ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Przedszkole w Tuliszkowie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
Społeczne Przedszkole w Tarnowej
RAZEM

W szkole
podstawowej

550
283
52
19
904

Ilość uczniów
W oddziale
W przedszkolu
przedszkolnym

46
16
62

79
197
28
304

Razem

596
362
68
197
19
28
1270

W roku szkolnym 2019/2020 do w/w szkół i przedszkoli wg stanu na 30.09.2019 r.
uczęszczało 1270 uczniów: z tego do przedszkola 304 dzieci, oddziałów przedszkolnych 62
uczniów i do szkół podstawowych 904 uczniów.
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T ABELA 27 I LOŚĆ ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
Przedszkole w Tuliszkowie
Społeczne Przedszkole w Tarnowej

RAZEM

30
20
9
3
9
2
73

Poniżej „0”

Liczba
oddziałów

W tym:

3
1
7
1
12

„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2
1
1
2
1
7

3
2
1
1

4
2
1
1

4
1
1
1

1
1
-

5
3
1
-

5
3
1
-

3
2
1
-

3
2
1
-

7

8

7

2

9

9

6

6

T ABELA 28 L ICZEBNOŚĆ W ODDZIAŁACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Średnia liczebność oddziałów
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
Przedszkole w Tuliszkowie
Społeczne Przedszkole w Tarnowej
Gmina i Miasto Tuliszków

w szkole
podstawowej

w oddziale
przedszkolnym

w przedszkolu

19,6
17,7
7,4
6,3
16,7

23,0
8,0
8,9

19,8
21,9
14,0
10,5

7.4 Stan bazy lokalowej
Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie, jak i dostępne dla
uczniów obiekty sportowe, stanowią majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom
uczniów i nauczycieli.
We wszystkich jednostkach w ramach przyznanego budżetu wyposaża się sale lekcyjne
w pomoce dydaktyczne, biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone są
w pracownie komputerowe, choć w niektórych sprzęt informatyczny jest już zużyty i
zasługuje na wymianę.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce należy do
zadań dyrektora. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom wymaga zaś
dokonywania ocen stanu bezpieczeństwa uwzględniających całokształt zagadnień mających
na nie wpływ.
Corocznie przeprowadzane są kontrole BHP, obejmujące swym zakresem budynek
jednostki, jak i jej teren. Po przeglądzie sporządzany jest protokół z ustaleń kontroli
zawierający m.in. ocenę stanu kontrolowanego obiektu, miejsc i urządzeń oraz ustalenia
dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
placówki i kierunki ich poprawy. Kopię protokołu dyrektorzy przekazują organowi
prowadzącemu.
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T ABELA 29 S TAN BAZY LOKALOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

2
1
1
-

1
1
-

4
1
1

-

1

RAZEM

66

5

2

4

2

7

Stołówka/
kuchnia

Gabinety
specjalistyczne

2
-

Biblioteka

Gabinety pomocy
przedmedycznej

2
1
1
1
-

Świetlica

Pracownie
językowe

31
16
7
7
3
2

Sale lekcyjne
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Przedszkole w Tuliszkowie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
Społeczne Przedszkole w Tarnowej

Sale gimnastyczne

Pomieszczenia (ilość)
Pracownie
komputerowe

Nazwa placówki

2
1
1
1
-

1
2
2
1
-

1
1
1
1
-

5

6

4

7.4.1 Wykaz prac remontowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020
7.4.1.1

•
•
•

Wymiana 5 skrzydeł drzwi do sal edukacyjnych wraz z okuciami;
Odświeżenie białą farbą ścian pionu żywieniowego;
Pomalowanie sekretariatu.

7.4.1.2

•

•
•
•

•
•
•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie

Remont Sali sportowej: malowanie tynków sufitowych; malowanie tynków ścian;
malowanie rusztowań ramowych; wymiana źródeł światła oraz zapłonników w oprawach
wewnętrznych; wymiana płyt wygłuszających; naprawa siłowników otwierania okien;
naprawa wyciągu wentylacyjnego.
Wymiana wykładzin podłogowych w 2 salach lekcyjnych i konserwacja.
Wymiana siatek i piłkochwytów w bramkach na boisku i na Sali gimnastycznej
Wymiana lamp uszkodzonych na lampy ledowe i wymiana świetlówek liniowych w
lampach.

7.4.1.3

•

Przedszkole w Tuliszkowie

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie

Zaadaptowanie pomieszczenia na zorganizowanie świetlicy w szkole (Rodzice
wygipsowali izbę, pomalowali pomieszczenie, założyli panele podłogowe);
Wyremontowanie łazienki przy świetlicy, założenie płytek w łazience oraz armatury
(pracę wykonali rodzice);
Dwukrotne malowanie podłogi na holu szkoły;
Remont pieca c.o.

7.4.1.4

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie

W roku szkolnym 2019/2020 odbył się remont bloku żywieniowego obejmujący: remont
kuchni szkolnej, pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia intendenta szkolnego z
malowaniem oraz wymianą: płytek ściennych, instalacji elektrycznej i wodnej, oświetlenia,
stolarki drzwiowej, a także wymiana i doposażenie zaplecza gastronomicznego.
•

Remont i doposażenie kuchni i stołówki szkolnej (2 lodówki, kuchnia, 2 taborety gazowe,
2 stoły robocze z nadstawką, zmywarka, stół z basenem stół roboczy, regały
magazynowe, doposażenie bloku żywieniowego, butle gazowe, piec konwencyjnoparowy z podstawą i blachami, meble kuchenne, naczynia do kuchni, okap, szafka
metalowa, zestawy talerzy, sztućców, półmisków, salaterek, obieraczka do ziemniaków
i warzyw, stoliki i krzesła do świetlicy szkolnej.
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•
•
•
•

Remont sali Z-09,
Remont korytarzy i sanitariatów (materiały do remontu, kabiny do sanitariatów, materiały
do remontu korytarzy, rolety, drzwi, świetlówki, materiały elektryczne),
Naprawy w kotłowni (naprawa pompy, 3 kotłów, instalacji centralnego ogrzewania,
Krzesła do pracowni komputerowej i inne materiały.

7.4.1.5

Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej

W roku szkolnym 2019/2020 wyremontowano salę lekcyjną oraz w okresie ferii
zimowych przeprowadzono całkowity remont głównego holu budynku.

7.5 Zakup pomocy naukowych w roku szkolnym 2019/2020
7.5.1.1

Przedszkole w Tuliszkowie

W ramach doskonalenia przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności
przedszkola zakupiono: gumowe piłki do ćwiczeń gimnastycznych, klocki classic, klocki mini
wafle klocki zębatki, magpad mały, tablica kolory.
Środki dydaktyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: leżaczki, zegary
daltońskie, klocki, misa sensoryczna, tablica suchościeralna, wibrator logopedyczny, płyty
CD z grami dydaktycznymi, układanki „Mówik”, radiomagnetofon, laptop, aparat
fotograficzny, makieta edukacyjna „ Miasto”.
7.5.1.2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie

Zakup komputera stacjonarnego z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć
specjalistycznych. Zakupiono drukarkę oraz 31 sztuk laptopów przeznaczonych dla uczniów
do wykorzystania w procesie nauki zdalnej.
7.5.1.3

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie

Zakup mebli do świetlicy, gabloty do map i plansz, szafki dla uczniów kl. VIII, 8
laptopów pozyskanych z funduszy unijnych dla uczniów do wykorzystania w procesie nauki
zdalnej.
7.5.1.4

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie

Zakupiono 7 komputerów stacjonarnych, drukarki z kopiarką, urządzenia
wielofunkcyjnego, kamery, kolumny, ekranu projekcyjnego, słuchawek z mikrofonem,
kamery internetowej, zestawu okablowania, akcesoriów komputerowych, 36 laptopów
pozyskanych z funduszy unijnych dla uczniów do wykorzystania w procesie nauki zdalnej.
7.5.1.5

Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej

W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono multimedialny monitor dotykowy oraz
interaktywną tablicę multimedialną wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym.
Powiększono księgozbiór biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa doposażono
księgozbiór biblioteki szkolnej łącznie o 401 pozycji , w tym NPRC – 135 książek, Urząd
Gminy i Miasta w Tuliszkowie – 179 książek, rabat od księgarni – 87 książek. Księgozbiór
powiększono także w ramach przeprowadzonej akcji „Podaruj książkę dla biblioteki” oraz
zakupu książek ze środków własnych szkoły.
7.5.1.6

Społeczne Przedszkole „Biedronki” w Tarnowej

Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych o łącznej kwocie 1000 zł
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7.6 Finansowanie oświaty w Gminie i Mieście Tuliszków
7.6.1 Subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna
Gmina i Miasto Tuliszków corocznie uzupełnienia z dochodów własnych środki na
wydatki, wartość otrzymanej z budżetu państwa subwencji oświatowej na realizację zadań
oświatowych jest niewystarczająca.
Jest to spowodowane nie tylko niżem demograficznym, ale również brakiem
zabezpieczenia przez budżet państwa środków finansowych adekwatnych do skali
prowadzonego przez gminę zadań oświatowych, w tym z obowiązku spełnienia przez nich
średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli, konieczności wypłaty dodatkowych
elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i inne świadczenia
wynikające z Karty Nauczyciela.
Czynniki wpływające na ten stan rzeczy są w dużej mierze wynikają z nabytych przez
nauczycieli świadczeń i dopłat do nauczycielskich wynagrodzeń takich jak: regulacje
płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, system awansów zawodowych, obowiązek
udzielania pomocy materialnej nauczycielom oraz szereg finansowanych przez samorząd
świadczeń.
Różnice pomiędzy ponoszonymi przez gminę wydatkami na oświatę szkolną, a częścią
oświatową subwencji ogólnej przekazanej przez państwo w różnych latach przedstawiały się
w zmienny sposób. Nigdy jednak przyznane środki finansowe nie pokryły całości wydatków
jakie JST poniósł na oświatę.
Głównym celem tzw. „ustawy przedszkolnej”, wprowadzającej dotację dla przedszkoli
jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego. Jedną z takich barier
jest bariera ekonomiczna. Dlatego dotacja przedszkolna wprowadziła od 1 września 2013
roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1,00 zł za
każdą dodatkową godzinę, ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin.
Wysokość dotacji celowej obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na
podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o Finansowaniu zadań
oświatowych oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w
placówkach wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji
oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.
Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest corocznie
jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu działu
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenie
subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek
oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez daną JST, skorygowaną o wagi dla
wybranych kategorii uczniów (wychowanków) oraz wskaźnika korygującego Di.
Otrzymana w ten sposób liczba uczniów przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy
standard A podziału subwencji. Dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów
nauczycieli gromadzone są w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30
września i stanowią podstawę naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej.
Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe i przedszkola (dzieci
sześcioletnie), oraz prowadzone przez Stowarzyszenie „Przylesie Wsi Tarnowa” społeczna
szkoła podstawowa i przedszkole (dzieci sześcioletnie).
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T ABELA 30 U DZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I DOTACJI PRZEDSZKOLNEJ W WYDATKACH NA OŚWIATĘ

Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Wydatki wykonane
(zł)
13 344 964,03
13 792 526,42
14 404 538,05
15 158 133,11
15 588 930,91

Niedobór środków

Subwencja + dotacja
(zł)
9 446 326,00
9 261 270,00
9 486 803,00
9 928 657,00
10 177 626,19

-3 898 638,03
-4 531 256,42
-4 917 735,05
-5 229 476,11
-5 411 304,72

7.6.2 Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne
W roku szkolnym 2019/2020 gminie została przyznana dotacja celowa na materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Uprawnieni do otrzymania dotacji byli wszyscy
uczniowie szkół podstawowych. W ramach dotacji zakupiono podręczniki i ćwiczenia do
kształcenia ogólnego. Szkoły nie zgłaszały zapotrzebowania na podręczniki i materiały
edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

T ABELA 31 D OTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
RAZEM

Kwota dotacji
celowej
44.475,63
24.476,95
6.236,07
1.534,50
76.723,15

Koszty
obsługi
752,54
15,34
767,88

Razem
45.228,17
24.476,95
6.236,07
1.549,84
77.491,03

Wg zapotrzebowania zweryfikowanego 13.09.2019 r. Gmina i Miasto Tuliszków
otrzymała dotację celową na kwotę 77.557,23zł, z czego wykorzystała 99,91% środków.
Pozostałe 66,20 zł zostało zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

7.6.3 Wydatki na oświatę
Część oświatowa subwencji ogólnej nie jest jednym źródłem finansowania oświaty i
wychowania. W finansowaniu tego zadania znaczący udział mają środki pochodzące z
budżetu państwa, ale nie są one jedyne: władze lokalne ponoszą dodatkowe wydatki ze
swoich dochodów własnych.
Oświata w przeciwieństwie do innych zadań własnych samorządu z uwagi na swoją
specyfikę jest trudna do oszacowania na etapie planowania budżetu gminy na kolejny rok
budżetowy.
Wynika to m.in. z faktu, że dany rok budżetowy obejmuje 2 różne stany organizacyjne tj.
wrzesień-grudzień i styczeń-sierpień. W przypadku stanu organizacyjnego oświaty styczeń
sierpień większa część wydatków (wynagrodzenie nauczycieli) zostaje ustalona już w maju w
roku poprzedzającym realizację danego budżetu JST, znacznie wyprzedzając etap planowania
budżetu danej gminy.
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym arkusze organizacyjne szkół i placówek
oświatowych zatwierdzane są przez organ prowadzący (JST) do 29 maja danego roku, a te
determinują 8 miesięcy wydatków na oświatę roku następnego.
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Z kolei co się tyczy okresu wrzesień-grudzień trudność w zaplanowaniu optymalnych
wydatków jest spowodowana niemożnością dokładnego przewidzenia naboru do szkół, a tym
samym ustalenia liczby oddziałów szkolnych, mających wpływ na liczbę godzin
nauczycielskich. Wiele wydatków oświatowych jest nieprzewidywalna i pojawia się w trakcie
realizacji budżetu (np. dodatkowe godziny zindywidualizowanej ścieżki nauczania, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, awans zawodowy nauczycieli czy urlopy dla poratowania
zdrowia). Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie szkół i przedszkoli, ale również
finansowanie zadań pozaszkolnych: koszty działalności świetlic, stołówek szkolnych,
dowożenia uczniów.
Wydatki na oświatę od wielu już lat mają bardzo duży udział w ogólnych wydatkach
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków. Wydatki dotyczące oświaty w latach 2016 - 2019
przedstawia poniższy wykres.
W YKRES 5 W YDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2016 – 2020

Wydatki na oświatę w latach 2016 – 2020

2016
2017
2018
2019
2020
zł12 500 000,00

wydatki na oświatę

zł13 000 000,00

2020
zł15 588 930,91

zł13 500 000,00

zł14 000 000,00

2019
zł15 620 029,75

zł14 500 000,00

2018
14 807 286,84 zł

zł15 000 000,00

zł15 500 000,00

2017
14 145 125,37 zł

zł16 000 000,00

2016
13 650 146,98 zł

7.7 Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Najzdolniejsi uczniowie z Gminy i Miasta Tuliszków otrzymali Stypendia Burmistrza.
Celem stypendium jest wspieranie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz
posiadających znaczne osiągnięcia w sporcie i dziedzinach artystycznych.
W sumie, w roku szkolnym 2019/2020 przyznano 143 stypendiów – 50 w semestrze
zimowym, 93 w semestrze letnim.
T ABELA 32 S TYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Razem

Ilość przyznanych stypendiów

Przyznana kwota ogółem

I półrocze

II półrocze

Razem

I półrocze

II półrocze

Razem

28

50

78

4.200,00

6.000,00

10.200,00

22

36

58

3.300,00

4.320,00

7.620,00

0
50

7
93

7
143

0,00
7.500,00

840,00
11.160,00

840,00
18.660,00
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Ponadto 4 uczniom przyznano stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym, w kwocie 150 zł każde. Ogólnie na stypendia w roku szkolnym 2019/2020
rozdysponowano 19.260 zł.

7.8 Kadra pedagogiczna i system doskonalenia zawodowego nauczycieli
W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli,
ich wiedza, zrozumienie współczesnych potrzeb i problemów, z którymi borykają się
uczniowie.
Istotny w całym procesie zawodowym nauczyciela jest element samokształcenia. Dobór
kadry pedagogicznej do właściwej realizacji procesu dydaktycznego należy do kompetencji
dyrektora placówki. We wszystkich placówkach oświatowych pracują nauczyciele zatrudnieni
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
T ABELA 33 K ADRA NAUCZYCIELSKA ZATRUDNIONA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Szkoła

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Przedszkole w Tuliszkowie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
Społeczne Przedszkole w Tarnowej
RAZEM

Pełnozatrudnieni
Liczba
Liczba
osób
etatów
55
55
36
36
10
10
18
18
3
3
2
2
124
124

Niepełnozatrudnieni
Liczba
Liczba
osób
etatów
6
3,92
2
1,33
7
2,06
2
0,45
1
0,20
1
0,10
19
8,06

Razem
Liczba
Liczba
osób
etatów
61
58,92
38
37,33
17
12,06
20
18,45
4
3,2
3
2,1
143
132,06

Kadrę nauczycielską zatrudnioną w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 w rozbiciu na
stopnie awansu zawodowego przedstawia poniższy wykres.

W YKRES 6 N AUCZYCIELE ZATRUDNIENI Z PODZIAŁEM NA STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO

Stopień awansu zawodowego nauczycieli

7%

6%

18%

nauczyciele stażyści
nauczyciele kontraktowi

69%

nauczyciele mianowani
nauczyciele dyplomowani
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Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin
zajęć obowiązkowych i dodatkowych w szkołach i przedszkolach, a pracowników
administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z powodu prowadzenia bloku
żywieniowego.
W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na
stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną
i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.
W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele korzystali z płatnych urlopów dla poratowania
zdrowia:
•
•

w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie – 4 nauczycieli łącznie przez 35 miesięcy,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie – 1 nauczyciel przez 1 miesiąc.

Urlop dla poratowania zdrowia jest kosztem własnym zakładu pracy czyli wydatkiem
z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.

7.9 Doskonalenie nauczycieli
Realizując zadania wynikające z przepisów prawa wyodrębnia się środki w budżetach
poszczególnych jednostek na realizację doskonalenia nauczycieli.
Zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli uregulowane
są w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz.
2215), który mówi że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń
branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli, oraz przez przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 23
sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
szczegółowych celów doskonalenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653).
Nauczyciele zdobywali wiedzę na studiach podyplomowych w kierunkach takich jak:
•
•
•

Przedszkole Tuliszków – Edukacja i Rehabilitacja dziecka z Autyzmem i zespołem
Aspergera, Terapia pedagogiczna;
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie – Teologia, Diagnoza i terapia pedagogiczna (2
osoby), zarządzanie oświatą;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie – Teologia (2 osoby), Neurologopedia.

Ponadto nauczyciele brali udział w licznych kursach i szkoleniach indywidualnych, a
także szkoleniach ogólnych rad pedagogicznych.
Dodatek na start jest świadczeniem przysługującym wprost na podstawie przepisów Karty
Nauczyciela, art. 53a. jest to dodatek dla nauczycieli rozpoczynających staż.
Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje
jednorazowe świadczenia na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie to wypłacane jest
w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. W omawianym
roku szkolnym świadczenie to zostało wypłacone 2 nauczycielom Przedszkola
w Tuliszkowie.
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7.10 Nadzór sprawowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Nadzór pedagogiczny definiuje się jako czynności sprawowane przez administrację
oświatową różnych szczebli administracyjnych w celu kontrolowania oraz oceny jakości
pracy instytucji placówek edukacyjnych, głównie szkół oraz zatrudnionych w nich
nauczycieli, a także wspomagania ich w pracy i zawodowym doskonaleniu.
Głównym celem nadzoru pedagogicznego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
wychowania i opieki w szkołach i placówkach systemu oświaty.
W rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.
z 2020r. poz. 1551) określono formy nadzoru pedagogicznego, do których należą:
•

•

•

ewaluacja działalności szkół i placówek – rozróżniamy ewaluację zewnętrzną
(prowadzoną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny) i wewnętrzną (prowadzoną
przez dyrektora szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami);
kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, przedszkola, lub
innej formy wychowania przedszkolnego;
wspomaganie – działania mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w przedszkolu,
innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce procesów służących
poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów
i wychowanków.

W roku szkolnym 2019/2020 kontrola z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w
Koninie została przeprowadzona tylko jedna kontrola.
Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania
nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
W 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków działając na wniosek rodziców zwrócił
się do Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie z pismem w sprawie
przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz wsparcia pracy w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie.

7.11 Kształtowanie i wyrównywanie szans edukacyjnych
Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy.
Najczęściej będą to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.
Ocenianie zewnętrzne pozwala dyrektorowi szkoły na diagnozowanie osiągnięć uczniów,
monitorowanie poziomu nauczania w szkole, a także dostarcza obiektywnych
i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia. Udziela nauczycielom szkoły
informacji niezbędnych do zaopiniowania właściwych oddziaływań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od
zdolności i aspiracji uczniów, ale także od środowiska rodzinnego. Wyniki muszą być czytane
łącznie z analizą czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów w tym:
•
•

czynników indywidualnych (uzdolnień, aspiracji, frekwencji uczniów na zajęciach
szkolnych, czasu poświęconego nauce),
czynników środowiskowych (sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców,
statusu materialnego rodziny, stosunku rodziców do obowiązków, szkolnych).
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7.12 Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy musi do
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w
jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Nie jest określony
minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminy ósmoklasisty nie można
nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty z powodu pandemii zastał przeprowadzony w terminie od 16 do
18 czerwca 2020r. Do egzaminu zorganizowanego w formie pisemnej przystąpiło 108
uczniów klas VIII z terenu Gminy i Miasta Tuliszków z trzech przedmiotów obowiązkowych
tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Na terenie województwa wielkopolskiego egzamin organizuje i nadzoruje Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie
egzaminu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.
Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020 r.
przedstawia poniższa tabela.
T ABELA 34 Ś REDNIE WYNIKI EGZAMINY ÓSMOKLASISTY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szkoła
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie

GMINA
Powiat
Województwo

Język polski

Matematyka

53,00
49,53
60,00
55,44
57,45
56,90

46,83
30,77
40,07
36,74
41,52
44,06

Język
angielski
35,17
36,26
50,07
43,74
47,88
51,52

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów z lat 2019-2020 na tle średniej wojewódzkiej
i średniej powiatowej przedstawiają poniższe wykresy.
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W YKRES 7.1 W YNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW Z LAT 2019-2020
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7.13 Osiągnięcia i formy aktywności dzieci/uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Dzieci i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie w roku szkolnym 2019/2020
wzięli udział w wyjazdowych przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak: wyjazd uczniów
kl.0-I-II-III na przedstawienie teatralne do Domu Kultury w Turku, wyjazd uczniów kl. VVIII na przedstawienie ”Dziadek do orzechów”-hala Tuliszków, czy Akcja „Dzień głośnego
czytania”. Na terenie szkoły zorganizowano uroczystości: choinka noworoczna połączona z
obchodami Dnia Babci i Dziadka, oraz bal przebierańców połączony z pocztą walentynkową i
loterią.
Ponadto uczniowie wzięli udział w programach, projektach:
-Program „Owoce i warzywa w szkole”-kl. I-II-III-V
-Program „Szklanka mleka”
-Ogólnopolski projekt ”Umiem pływać”-13 uczniów kl. I-II-III
Dodatkowo w szkole przeprowadzono akcje: „Tornister misyjny”-zbiórka przyborów
szkolnych, ,,Bicie rekordu w Pierwszej Pomocy”, „Serce za odwagę”-kartki świąteczne z
życzeniami dla kombatantów II wojny światowej, Akcja „Góra grosza”, zbiórka pieniędzy dla
Stowarzyszenia SURSUM CORDA, akcja „Podziel się książką”- 48 książek pozyskanych do
biblioteki.
Osiągnięcia:
Klasa VIII

kwalifikacja

Powiatowy konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Osiągnięcia:
2 wyróżnienie
Nagroda główna
Wyróżnienie
Wyróżnienie
V miejsce
I miejsce
VI miejsce
II miejsce
II miejsce etap
gminny

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Powiatowy konkurs plastyczny „Portret sowy
płomykówki”
Rejonowy konkurs plastyczny – „Bezpiecznie na
wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz
Międzyszkolny konkurs piosenki w języku
angielskim i niemieckim
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Tureckiego w
Sztafetowych Biegach Przełajowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Tureckiego w
Halowej Piłce Nożnej eliminacje
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu Tureckiego w
Halowej Piłce Nożnej
Mistrzostwa Piłki Nożnej Dziewcząt SP pod
hasłem: „Narkotykom stop”
Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”
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Ponadto dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie brały udział w: IX
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. Włodzimierza Pietrzaka; Powiatowy Konkurs
Kolęd i Pastorałek; Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Natura”, Moja Ojczyzna”, „Moja
rodzina”.; Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz tabliczki mnożenia”; Szkolny konkurs
plastyczny „Jajo wielkanocne”; Szkolny konkurs plastyczny „Witamy wiosnę –
najpiękniejsza porę roku”; II Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej
„Śpiewajmy dla Niepodległej”; Konkurs profilaktyczny „Trzymaj formę”; Udział w
przedmiotowych konkursach kuratoryjnych: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski.

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
IV-VII
VIII
VIII drużynowo

VIII drużynowo

Kategorie
wiekowe

10 wyróżnienie
Wyróżnienie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na temat zdrowia i
jego ochrony MEDITEST
I miejsce
Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Lass
uns mit Deutsch reisen” w I LO w Turku
III miejsce
VII Powiatowy Konkursu Literowania z Języka
Angielskiego i Języka Niemieckiego SPELLING
BEE, MEISTER DER RECHTSCHREIBUNG
I miejsce
Powiatowy Konkurs Języków Obcych „Language
Abenteuer in Kaczki Średnie”
III miejsce
Konkurs Językowy ZST w Turku „Styling and
Make Up Artist: w ramach projektu Pretty Women
2020
I i III miejsce
„Młodzież zapobiega pożarom”- Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020 – etap gminny
I, II i III miejsce – Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Piosenki
16 uczniów
Żołnierskiej „Śpiewamy dla Niepodległej”

Ponadto dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie wzięły udział w:
Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”; Ogólnopolskim Konkursie
„Olimpusek”, Powiatowym Konkursie „Nie daj szansy AIDS”.
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie była organizatorem - Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Baranek Wielkanocny”, oraz VII Powiatowego Konkursu Literowania z
Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego „SPELLING BEE, MEISTER DER
RECHTSCHREIBUNG”;
Oprócz konkursów powiatowych organizowano jeszcze konkursy szkolne: Szkolny
Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa”, II Konkurs Pieśni Patriotycznej i Piosenki
Żołnierskiej "Śpiewajmy dla Niepodległej"; Szkolny Konkurs Piosenki "Śpiewać każdy
może"; Szkolny Konkurs „Pięknego Pisania” (kl. 5-6); Szkolny Konkurs Czytelniczy
„Czytamy, więc … znamy”! (kl. 4-6); Konkurs Fotograficzny „Spacer z książką” (kl. 7-8);
Szkolny Konkurs Plastyczny „Baśnie H. Ch. Andersena w ilustracji”; Szkolny Konkurs
Plastyczny „Laurka dla biblioteki”; Szkolny Konkurs Plastyczny „Bohaterowie naszych
lektur”; Szkolny Konkurs Przyrodniczy „Twórczy recykling”; Szkolny Konkurs Plastyczny
„Eko moda”; Szkolny Konkurs „Wiedzy o Internecie i Bezpieczeństwie w Sieci”
zorganizowany w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) – w konkursie
wzięło udział 71 uczniów szkoły; Konkurs na „klasowe rymowane dwuwersowe hasło”
(rymowankę) promującą bezpieczeństwo w sieci; Szkolny Konkurs Matematyczny - "Złota
Żaba"; Szkolny Quiz z okazji „Dnia Ziemi”; Szkolny Konkurs z okazji „Światowego Dnia
bez papierosa”; Szkolny Konkurs: „Miś przyjaciel wszystkich dzieci” (oddziały przedszkolne)
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Przedszkole w Tuliszkowie
Do największych inicjatyw jakich przedszkole podjęło się poza realizacją treści podstawy
programowej w roku 2019/2020 należały:
„Wietrzenie garderoby” – ekologiczna akcja dobroczynna zorganizowana we współpracy
z rodzicami, którzy mogli przekazać na akcję ubrania, z których już nie korzystają. Akcja
połączona była z zajęciami otwartymi z robotyki i programowania oraz z gimnastyki
ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zajęciom
otwartym zorganizowanym dla dzieci i wyprzedaży garderoby towarzyszyła kawiarenka, w
której nauczyciele serwowali ciasto ze śliwkami oraz kawę i herbatę. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, a symboliczne datki w pokaźnej kwocie zasiliły
konto Rady Rodziców.
Projekt „Dyniowy zawrót głowy” – czterodniowy projekt edukacyjny tematycznie
związany z dynią. Każdego dnia dzieci miały zapewnione zajęcia, podczas których m.in.
poznawały walory odżywcze dyni, rozpoznawały dyniowate warzywa, eksperymentowały,
przeliczały, klasyfikowały zbiory, śpiewały, tańczyły, malowały, wyklejały, wykonywały
ćwiczenia ruchowe, rozwiązywały rebusy i łamigłówki. Podczas realizacji projektu dzieci
wraz z nauczycielami ubranymi w pomarańczowe akcenty przeszły barwnym korowodem
ulicami miasta i odwiedzając obiekty użyteczności publicznej (Urząd Gminy i Miasta, Bank,
Pocztę, Przychodnię Zdrowia, Komisariat Policji, Parafię) propagowały zdrowy styl życia i
odżywiania popularyzując to niedoceniane warzywo. Akcji towarzyszyła również dyniowa
spiżarnia, w której znalazły się przetwory z dyni, a całości dopełniał dyniowy jadłospis, w
którym każdego dnia dzieci miały zagwarantowany posiłek na bazie dyni. Podczas realizacji
projektu odbył się również konkurs na najpiękniejszą dynię, do udziału w którym zaproszone
zostały dzieci wraz z rodzicami.
„Przystań Św. Mikołaja – akcja dobroczynna zorganizowana we współpracy ze
Stowarzyszeniem RAZEM DLA DZIECI oraz członkami prezydium Rady Rodziców w Hali
widowiskowo – sportowej w Tuliszkowie. Akcja połączona z pracą nauczycielek przedszkola
przy tematycznych stolikach zadaniowych dla dzieci, wspólnym śpiewaniem z dziećmi dla
zaproszonych rodziców i gości oraz wystawieniem dla dzieci i rodziców przedstawienia pt.
„Śnieżna niespodzianka”. Rodzice, członkowie stowarzyszenia i pracownicy przedszkola
zadbali o kawiarenkę dobroczynną i kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, które nauczyciele
i rodzice przygotowali podczas warsztatów zorganizowanych wcześniej w przedszkolu.
Prezes stowarzyszenia zadbała o naświetlenie, nagłośnienie i oprawę muzyczną oraz
fotograficzną, podczas której dzieci mogły odbyć sesję zdjęciową z Mikołajem. Ponadto
zabezpieczyła nagrody dla dzieci w konkursie na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową,
który zorganizowany został w przedszkolu kilka dni przed akcją. Dodatkowo stowarzyszenie
zapewniło dzieciom również dostęp do podłogi interaktywnej. Wielogodzinne spotkanie
dzieci, rodziców i nauczycieli spotkało się z bardzo przychylnymi komentarzami, a dochód z
akcji, który zasilił konto Rady Rodziców przerósł najśmielsze wyobrażenia organizatorów.
„Jubileusz 50-tej i 60-tej rocznicy ślubu par małżeńskich z terenu miasta i gminy” –
przygotowanie oprawy artystycznej z udziałem dzieci 4 letnich i zaprezentowanie podczas
uroczystości jubileuszu
„Dzień Babci i Dziadka” – przygotowanie i zaprezentowanie części artystycznej przez
dzieci 4 letnie podczas uroczystości obchodzonej przez studentów Uniwersytetu III Wieku;
dyrektor przedszkola ufundowała tort okolicznościowy, a dzieci wraz z wychowawcami
przygotowały serduszka na magnes z kolorowej masy solnej.
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Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
Organizacja Konkursów szkolnych i przedszkolnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konkurs „Recyklingowe zabawki”
Konkurs plastyczny „Portret ulubionego misia”
Konkurs fotograficzny „Ja i mój przyjaciel Miś”
Konkurs Mistrz Czytania
Konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową
Szkolny konkurs matematyczny dla klas II i III
Konkurs recytatorski
Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna NAUCZANIE ZDALNE
Ozdoba do ogrodu z materiałów recyklingowych NAUCZANIE ZDALNE
Konkurs pięknego czytania z języka angielskiego NAUCZANIE ZDALNE

Udział w ogólnopolskim konkursie Gangu Słodziaków organizowanym przez sieć
sklepów Biedronka (klasy I-III)
Społeczne Przedszkole „Biedronki” w Tarnowej
Konkurs Wesz-Precz Paranit (przedszkole) Społeczne Przedszkole „Biedronki” zajęło 4
miejsce w ogólnopolskim konkursie profilaktyki głowy pn. „Wesz Precz!” Nagrodą w
konkursie jest oczyszczacz powietrza firmy Klarta.

7.14 Dowóz dzieci do szkół
Zadaniem gminy jest zapewnienie dowozu dziecka do szkoły co zostało wyrażone w
treści art. 39 ustawy Prawo oświatowe. W świetle powołanego przepisu, droga dziecka z
domu do szkoły nie może przekraczać 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół
podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
W Gminie Tuliszków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie zapewnia się
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieciom zamieszkałym poza obszarem
administracyjnym Gminy i Miasta Tuliszków, a realizującym obowiązek szkolny na terenie
Gminy Tuliszków w ramach dowozów organizowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Ponadto obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z
niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.
Dowóz dzieci na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w roku 2019 realizował PKS Konin,
który wygrał przetarg na realizowanie tego zadania. Dowozem objętych zostało 674 w
I półroczu, a 617 dzieci w II półroczu 2019 r.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rychwale realizował Zakład Usługowo-Transportowy Stachurski Mirosław Ponadto część
dzieci niepełnosprawnych z Gminy i Miasta Tuliszków korzystała z dowozu do Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Rodzice dzieci niepełnosprawnych
realizujący samodzielnie dowóz swoich dzieci na podstawie stosownych umów uzyskali
zwrot kosztów. Ogólnie dowozami objęto 41 uczniów niepełnosprawnych.
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7.15 Pomoc materialna dla uczniów i podsumowanie
Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków przysługuje pomoc
materialna o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego. Pomoc materialna jest
finansowana w 90% z budżetu państwa oraz w 10 % ze środków własnych gminy.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm
lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub
gdy rodzina jest niepełna. Zasady przyznawania w/w świadczenia są szczegółowo opisane w
art. 90d ustawy o systemie oświaty.
Liczba wydanych decyzji różni się od liczby rozpatrzonych wniosków z uwagi na sposób
gromadzonej dokumentacji. Wnioski rodzic zobowiązany jest złożyć na każde dziecko
oddzielnie, natomiast decyzja wystawiana jest na rodzica.
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku
życia do ukończenia VII klasy szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia
18 roku życia. Obowiązek nauki jest spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły
podstawowej i obejmuje dalszy etap kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub
pracodawcy, tzw. szkołach branżowych i zawodowych.
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego spoczywa na dyrektorze szkoły. Gmina, na
terenie której uczeń mieszka (w przedziale wiekowym 15-18 lat), kontroluje spełnianie
obowiązku nauki. Związane jest to z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o
formie spełniania obowiązku nauki.
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica, opiekuna prawnego dziecka może
być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nich obowiązku.
W omawianym roku szkolnym dyrektorzy szkół nie zgłaszali przypadków niespełniania
obowiązku szkolnego. Nie odnotowano również przypadku niespełniania obowiązku nauki
wśród młodzieży 15-18- letniej.
Wykonując zadania w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w 2019 roku złożono 16
wniosków pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Z uwagi na znowelizowanie ustawy i brak przepisów
przejściowych 6 wniosków uzyskało decyzję odmowną, a po odwołaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w 2020r. wydano decyzję pozytywną. Jeden wniosek został
rozpatrzony negatywnie – nie wniesiono odwołania.
Zrealizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy polega przede wszystkim na
pracy młodocianego pracownika połączonej z odbywaniem praktycznej nauki zawodu i
dokształcaniem teoretycznym. Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 15
rok życia, a nie przekroczyła 18 lat.
Przygotowanie zawodowe odbywa się w dwóch formach: nauki zawodu (36 miesięcy) i
przyuczenia do wykonywania określonej pracy (od 6 do 22 miesięcy). Po zakończeniu
przygotowania zawodowego i zdaniu przez młodocianego egzaminu pracodawca jest
uprawniony do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Dofinansowanie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
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Ze względy na pandemię rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. Od 25 marca
jednostki systemu oświaty realizował zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. O organizacji pracy decydował dyrektor szkoły/przedszkola. Konieczność
zastosowania edukacji zdalnej była dla wszystkich niełatwą zmianą. Niemniej, mimo tych
trudnych doświadczeń, placówki oświatowe, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli na
wysokości zadania. Wszyscy uczyli się nowych form i metod pracy oraz współdziałania.
Zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie, a także rodzice oraz wiele innych osób
współpracujących na rzecz edukacji włożyło ogrom wysiłku, aby w ostatnim tak trudnym
czasie pandemii, nauka stała na najwyższym możliwym poziomie, a warunki do zdobywania i
poszerzania wiedzy były jak najlepsze.
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8 Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2020 r. obowiązywały i nadal obowiązują następujące dokumenty
strategiczne.
•

•

•

•

•

•

„Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013 – 2025” - przyjęta uchwałą
nr 0007.52.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013 – 2025.
„Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2023” – przyjęty
Uchwałą Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.64.2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017
– 2023
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Tuliszków” przyjęte uchwałą nr 0007.63.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2015- 2020” przyjęta uchwałą nr 0007.41.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21
sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2015- 2020
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2018 – 2033” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w
Tuliszkowie 0007.14. 2019 z dnia 29 III 2019 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2018 – 2033”.
"Program usuwania azbestu dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2019 -2032" przyjęty
Uchwałą Rady Miejskiej w Tuliszkowie 0007.14. 2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2019 -2032".

Gmina i Miasto Tuliszków w 2020 roku przyjęła kolejne plany i programy mające na celu
wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju gminy oraz założonych celów:
•

•

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2021- 2026” przyjęta Uchwałą nr 0007.72.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021- 2026
„Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2020-2023” przyjęty uchwałą nr 0007.56.2020 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2020-2023.

W gminie corocznie przygotowuje się i uchwala roczne programy w 2019 roku
obowiązywały następujące programy:
•

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
i Miasta Tuliszków na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr 0007.86.2019 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
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•

•

•

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na
rok 2020,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2020-2021 przyjęty uchwałą nr 0007.85.2019 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020-2021.
„Roczny program współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie” został przyjęty uchwałą nr 0007.84.2019 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego
programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie”;
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na 2020 r. na terenie Gminy i Miasta Tuliszków został przyjęty uchwałą nr 0007.14.2020
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r.
na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

8.1 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013 – 2025
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013 – 2025 została przyjęta
Uchwałą nr 0007.52.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013 – 2025.
Załącznikiem do uchwały jest opracowana przez Fundację „Partnerzy dla Samorządu”
ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań „Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2013 – 2025”.
Wypracowana w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013 – 2025 wizja
gminy Tuliszków brzmi następująco:
Gmina Tuliszków to miejsce, w którym:
•
•
•
•

żyje się bezpiecznie i spokojnie, w zintegrowanej społeczności,
przyjemnie spędza się wolny czas, korzystając z bogatej oferty kultury,
sportu i rekreacji,
prężnie rozwija się sadownictwo i przetwórstwo owocowe,
znajduje się atrakcyjną pracę.

Gmina Tuliszków ma być przede wszystkim dogodnym miejscem do życia, pracy
i wypoczynku dla obecnych i przyszłych mieszkańców.
Strategiczne cele rozwoju Gminy zawarte w strategii są następujące:
1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy.
2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych.
3. Wspieranie rozwoju gospodarczego i promocja Gminy.
Zestawienie programów i projektów strategicznych:
Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy.
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Modernizacja układu drogowego w tym:
•
•

Budowa i remonty dróg
Budowa chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych

Komunikacja publiczna w tym:
•

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w tym:
•
•

Poprawa stanu sieci wodociągowej
Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Rozwój infrastruktury i usług społecznych.
Poprawa funkcjonowania oświaty w tym:
•
•

Budowa i remonty bazy lokalowej oświaty
Szkolne zajęcia dodatkowe

Bogata oferta kulturalna w tym:
•
•
•

Rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury
Remonty remiz OSP i sal wiejskich
Zwiększenie atrakcyjności oferty instytucji kultury.

Sport i rekreacja w tym:
•
•

Rozbudowa i remonty bazy sportowej i rekreacyjnej
Budowa i doposażenie placów zabaw

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo w tym:
•
•
•

Zapewnienie większej dostępności usług medycznych
Poprawa bazy lokalowej OPS
Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Estetyzacja Gminy w tym:
•

Zwiększenie powierzchni terenów zielonych

Wspieranie rozwoju gospodarczego i promocja Gminy.
Zagospodarowanie przestrzenne w tym:
•

Zrównoważone planowanie przestrzenne

Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy w tym:
•
•
•

Promocja gospodarcza Gminy
Promocja turystyczna Gminy
Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod aktywizację gospodarczą

Strategia zakładała też ewaluację prowadzoną przez Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków, który poprzez Zespół Strategii corocznie miał przygotowywał sprawozdanie
z realizacji Strategii w poprzednim roku, zawierające informacje o zadaniach ukończonych,
zadaniach będących w trakcie wykonywania oraz zadaniach nie rozpoczętych wraz
z wyjaśnieniem przyczyn ewentualnych opóźnień.

Strona 93 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

Konsekwencją wniosków, zawartych w sprawozdaniu ma być propozycja nanoszenia
zmian w dokumencie. Sprawozdanie ma zostać prezentowane przez Burmistrza na
absolutoryjnym posiedzeniu Rady Miejskiej.
Po to, aby dokument Strategii pełnił faktyczną rolę podstawowego narzędzia zarządzania
Gminą, określono mierniki, za pomocą których można śledzić, czy realizowane zadania
faktycznie przyczyniają się do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju, zapisanego w wizji
Gminy.
Dla gminy Tuliszków sporządzono następujący
odzwierciedleniem zmian poziomu życia na jej terenie.

zestaw

mierników,

będących

1) Liczba mieszkańców Gminy
2) Poziom dochodów Gminy na 1 mieszkańca
3) Udział wydatków majątkowych w łącznych wydatkach Gminy
4) Długość utwardzonych dróg gminnych
5) Odsetek środowisk, korzystających z pomocy społecznej
6) Liczba przestępstw popełnionych corocznie na terenie Gminy
7) Liczba wykroczeń popełnionych corocznie na terenie Gminy
8) Powierzchnia Gminy, objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
9) Liczba podmiotów gospodarczych (REGON)
10) Liczba bezrobotnych mieszkańców
11) Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI
12) Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Za ewaluację skutków wdrażania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2013-2025 odpowiada Zespół Strategii, przekazujący raport do Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków, a następnie Radzie Miejskiej.
Naczelnym celem przygotowania, a następnie wdrażania Strategii jest, zapisane w wizji
i misji, zapewnienie mieszkańcom gminy Tuliszków jak najbardziej dogodnych warunków do
życia, pracy i wypoczynku.
Realizacja Strategii ma służyć lokalnej społeczności i wobec tego powinna ona zostać
powiadomiona o jej kluczowych zapisach, bowiem uchwalony przez Radę Miejską dokument
jest nie tylko „przewodnikiem” dla działań samorządu, ale pełni również funkcję
informacyjną dla mieszkańców – powinni oni dowiedzieć się z niej, jakie działania będą
w perspektywie kolejnych kilku lat podejmowane przez Urząd Gminy i Miasta i podległe
jednostki.
Oprócz publikacji pełnej wersji Raportu i Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej,
najważniejsze tezy Strategii mają być zaprezentowane poprzez stronę internetową Gminy
i media lokalne.
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8.1.1 Stan realizacji projektów strategii Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków
W celu weryfikacji i zobrazowania sposobu realizacji celów strategicznych dokonano
analizy realizacji głównych projektów wymienionych w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2013 – 2025.
8.1.1.1

Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy

Ocena realizacji celu strategicznego rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków: Rozbudowa
infrastruktury technicznej na terenie Gminy.

T ABELA 35.1 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : M ODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /B UDOWA I
REMONTY DRÓG /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

2013-2025

brak

Ulica Żuchalska

2013-2025

brak

Ulica Łąkowa

2013-2025

brak

Ulica Nortowska

2013-2025

zrealizowane

Ulica OSP

2013-2025

Zrealizowane w 2019 roku

Ulica Południowa

2013-2025

Ulica Krzewinowa

2013-2025

brak
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu 17 lipca
2019 roku odmówiła realizacji inwestycji
brak

Ulica Brzozowa

2013-2025

brak

Ulica Gromadzka

2013-2025

brak

Ulica Polna

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2021

Ulice na Osiedlu Młodych

2013-2025

zrealizowane częściowo

Ulica Zaremby

2013-2025

Zrealizowane w 2019 roku

Ulica Patrzykąta

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2022

Plac Wolności

2013-2025

zrealizowane

Ulica Górna

2013-2025

brak

Ulica 1 Maja

2013-2025

brak

Ulica Leśna

2013-2025

brak

1. Tuliszków
a) Budowa obwodnicy Tuliszkowa
b) Budowa dróg w Tuliszkowie:

c) Przebudowa i remonty dróg w Tuliszkowie:

Ulica Jabłonna

brak

d) Rozwiązanie problemu niebezpiecznego skrzyżowania
w Tuliszkowie

2013-2025

Zrealizowane w 2019 roku

e) Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy między
innymi przy cmentarzu w Tuliszkowie

2013-2025

brak
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu 17 lipca
2019 roku odmówiła realizacji inwestycji

Budowa drogi gminnej Wróblina – Jesionki

2013-2025

brak

Budowa drogi gminnej Wróblina – Lizawica

2013-2025

brak

Budowa drogi Niwy– droga powiatowa Smaszew –
Tuliszków
Budowa ulicy Leśnej i Górnej

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2022

2013-2025

Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu 17 lipca
2019 roku odmówiła realizacji inwestycji
W trakcie realizacji zakończenie rok 2022

2. Wróblina

3. Krępa
Budowa drogi gminnej Krępa – Krępa

brak

Kolonia - Budowa drogi gminnej Krępa – Nowy Świat

brak

Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa

w trakcie realizacji
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T ABELA 35.2 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : M ODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /B UDOWA I
REMONTY DRÓG /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Budowa drogi gminnej Nowy Świat – Pólka

2013-2025

Budowa drogi gminnej Nowy Świat – Krępa

2013-2025

w trakcie realizacji /zrealizowane częściowo w 2018
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu 17 lipca
2019 roku odmówiła realizacji inwestycji
W trakcie realizacji zakończenie rok 2022
brak

Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa
2013-2025
5. Ogorzelczyn

2013-2025

brak

Budowa drogi gminnej Korytno - Ogorzelczyn -

2013-2025

zrealizowane z destruktu w 2018

Kontynuacja budowa drogi gminnej Kiszewy - Budki Ogorzelczyn – Grzymiszew
6. Kiszewy

2013-2025

zrealizowane częściowo /
W trakcie realizacji zakończenie rok 2022

Budowa drogi gminnej „Dryja – Kiszewy I”

2013-2025

zrealizowane częściowo

Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa

2013-2025

zrealizowane częściowo w 2018 /2019

Budowa drogi Smaszew – Smaszew Kolonia

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2023

Budowa drogi Smaszew – Smaszewskie Holendry

2013-2025

brak

Budowa ulic na osiedlu bloków mieszkalnych

2013-2025

brak

Budowa drogi powiatowej Ruda – Małoszyna (przejazd
przez las)
Budowa drogi gminnej do boiska

2013-2025

brak

2013-2025

brak

Budowa chodników przy drodze powiatowej Ruda –
Małoszyna
Remont drogi powiatowej Ruda – Małoszyna

2013-2025

brak

2013-2025

brak

2013-2025

zrealizowane częściowo w 2018

4. Nowy Świat

7. Smaszew

8. Ruda

9. Sarbicko
Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa

2013-2025

brak
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu
19 lutego 2020 roku skreśliła inwestycję
zrealizowane

Budowa drogi Tarnowa - Ruda

2013-2025

brak

Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa

2013-2025

zrealizowane częściowo w 2018

2013-2025

brak

Budowa obwodnicy Grzymiszewa

2013-2025

w trakcie realizacji /GDDKiA/

Budowa drogi dojazdowej do cmentarza wraz z parkingiem

2013-2025

w trakcie realizacji /GDDKiA/

Ul. Polna - Imiełków

2013-2025

zrealizowane w 2018

Ul. Lipowa - Wrzosowa

2013-2025

zrealizowane z destruktu w 2018

Ul. Wodna

2013-2025

zrealizowane z destruktu w 2018

Droga Gozdów - Gozdów (3 km)

2013-2025

brak

Droga Imiełków (0,6 km)

2013-2025

zrealizowane w 2018

Droga Babiak - Wygoda (2,5 km)

2013-2025

brak

Droga Babiak - Małoszyna

2013-2025

brak

Budowa oświetlenia ulicznego: Babiak, Gozdów,
Grzymiszew, Wygoda

2013-2025

brak

Budowa drogi Józinki - Sarbicko
Budowa drogi powiatowej Tuliszków- Wróblina

2013-2025

10. Tarnowa

11. Wielopole
Budowa drogi gminnej Wielopole – Bibianna
12. Grzymiszew
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T ABELA 35.3 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : M ODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /B UDOWA I
REMONTY DRÓG /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Kontynuacja budowy drogi gminnej Piętno - Parcele

2013-2025

w trakcie realizacji

Przebudowa drogi w m. Piętno – łącznik z droga
powiatową
Budowa drogi od drogi powiatowej do byłego SKR-u

2013-2025

brak

2013-2025

brak

2013-2025

zrealizowane w 2018

2013-2025

zrealizowane z destruktu w 2018
W trakcie realizacji zakończenie rok 2022

2013-2025

zrealizowane w 2018

13. Piętno

14. Gadowskie Holendry
Modernizacja drogi - Paluszek
15. Wymysłów
Budowa łącznika drogi powiatowej z krajową
16. Zadworna
Budowa drogi Parcele -Zadworna

T ABELA 36.1 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : M ODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /B UDOWA
CHODNIKÓW ORAZ ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

ul. Zaremby

2013-2025

Zrealizowane w 2019 roku

ul. Poznańska

2013-2025

brak

ul. Targowa w kierunku miejscowości Krępa

2013-2025

brak

2013-2025

brak

Budowa chodników przy ulicy Tuliszkowskiej i Górnej

2013-2025

częściowo zrealizowane w 2018

Budowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej

2013-2025

brak

Budowa parkingu przy budynku remizy OSP

2013-2025

brak

2013-2025

zrealizowane w 2018

2013-2025

w trakcie realizacji

2013-2025

brak

2013-2025

częściowo zrealizowane

2013-2025

Zrealizowano w 2020 roku

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w
Ogorzelczynie
Budowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej -

2013-2025

W trakcie realizacji

2013-2025

W trakcie realizacji

Budowa chodników w miejscowości wzdłuż drogi
powiatowej Tuliszków – Tarnowa –Władysławów
Budowa chodników w miejscowości wzdłuż drogi gminnej
Ogorzelczyn – Grzymiszew

2013-2025

brak

2013-2025

w trakcie realizacji 2019-2023

1. Tuliszków
Budowa ścieżek rowerowych w Tuliszkowie:

Chodniki na Osiedlu Młodych
2. Wróblina

3. Krępa
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminne prowadzącej przez
wieś
Budowa parkingu przy Remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej
4. Nowy Świat
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej na
terenie miejscowości Nowy Świat
Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej i
wojewódzkiej na terenie miejscowości Nowy Świat
Budowa parkingu przy remizie OSP
5. Ogorzelczyn
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T ABELA 36.2 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : M ODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /B UDOWA
CHODNIKÓW ORAZ ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Budowa chodników wzdłuż drogi gminnej „Dryja – Kiszewy
– Grabowiec”
Budowa parkingu przy remizie OSP 2013-2025

2013-2025

brak

2013-2025

zrealizowano

Budowa parkingu przy budynku świetlicy wiejskiej

2013-2025

zrealizowane w 2018

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych Wrząca –
Smaszew oraz Smaszew – Tuliszków
Budowa chodników na osiedlu bloków mieszkalnych

2013-2025

brak

2013-2025

brak

2013-2025

brak

2013-2025

brak

2013-2025

częściowo zrealizowane

2013-2025

częściowo zrealizowane

2013-2025

brak

Budowa chodnika wzdłuż drogi Wielopole – Piętno

2013-2025

brak

Budowa chodnika wzdłuż drogi Wielopole – Wróblina

2013-2025

brak

Budowa parkingu przy budynku remizy OSP

2013-2025

zrealizowane

Ulica Polna

2013-2025

brak

Ulica Słoneczna

2013-2025

brak

2013-2025

w trakcie realizacji GDDKiA

2013-2025

w trakcie realizacji GDDKiA

Budowa parkingu przy Remizie OSP w Piętnie

2013-2025

zrealizowane

Budowa parkingu przy sklepie w centrum miejscowości
Piętno
Budowa chodników w miejscowości Piętno wzdłuż drogi
powiatowej nr 4583P Wrząca– Smaszew
Budowa chodników w miejscowości Piętno wzdłuż drogi
powiatowej nr 4488P Grzymiszew – Malanów
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej przez centrum
miejscowości

2013-2025

brak

2013-2025

brak

2013-2025

częściowo zrealizowane

2013-2025

brak

Do 2020

brak

6. Kiszewy

7. Smaszew

8. Ruda
Budowa chodników przy drodze powiatowej Ruda –
Małoszyna
9. Sarbicko
Budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż
drogi powiatowej Gadowskie Holendry - Tuliszków
Budowa parkingu przy remizie OSP
10. Tarnowa
Budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż
drogi powiatowej Tuliszków– Tarnowa – Władysławów
Budowa parkingu przy remizie OSP
11. Wielopole

12. Grzymiszew
Budowa chodników:

Budowa chodnika Grzymiszew - Wielopole (wzdłuż drogi
krajowej)
Budowa chodnika Grzymiszew - Imiełków (wzdłuż drogi
krajowej)
13. Piętno

14. Gmina Tuliszków
Budowa krajobrazowej ścieżki rowerowej na nasypie
kolejowym w miejscowościach Imiełków, Grzymiszew,
Wielopole, Piętno, Smaszew
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T ABELA 37 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : K OMUNIKACJA PUBLICZNA /P OPRAWA
FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

do 2015

zrealizowano w tym w 2018 / 2019

Zadanie ciągłe

zrealizowano w tym w 2020

1. Gmina Tuliszków
Poprawa komunikacji autobusowej do Turku i Konina z
obszarów wiejskich Gminy
2. Gmina Tuliszków
Utrzymanie siatki połączeń wewnątrzgminnych

T ABELA 38 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : R OZBUDOWA SYSTEMU WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO /P OPRAWA STANU SIECI WODOCIĄGOWEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Sukcesywnie do 2025

brak

Sukcesywnie do 2025

częściowo zrealizowane w 2020

Do 2020

W trakcie realizacji zakończenie 2021 rok

Do 2020

Częściowo zrealizowane w 2019

1. Gmina Tuliszków
Wymiana części sieci wodociągowej (stara azbestowa)
2. Gmina Tuliszków
Wymiana zaworów, zasuw oraz modernizacje
przepompowni
3. Sarbicko, Imiełków, Piętno
Przebudowa hydroforni w Sarbicku, Imiełkowie i Piętnie
4. Tuliszków
Rozbudowa hydroforni w Tuliszkowie

T ABELA 39 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : R OZBUDOWA SYSTEMU WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO /D ALSZA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

2014-2016

w trakcie realizacji

Sukcesywnie do 2025

zrealizowano w 2018 roku

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
Ogorzelczyn, Tarnowa
4. Tuliszków

Sukcesywnie do 2025

w trakcie realizacji

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Sukcesywnie do 2025

brak

1. Zadworna
1.Budowa sieci sanitarnej w Zadwornej – etap
2. Grzymiszew
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grzymiszew
3. Gmina Tuliszków

Strona 99 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

8.1.1.2

Rozwój infrastruktury i usług społecznych

Ocena realizacji celu strategicznego rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków: Rozwój
infrastruktury i usług społecznych.
T ABELA 40 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : P OPRAWA FUNKCJONOWANIA OŚWIATY /B UDOWA
I REMONTY BAZY LOKALOWEJ OŚWIATY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Rozbudowa Przedszkola w Tuliszkowie / Poprawa wyjazdu
z drogi gminnej ul. Buczka k. Przedszkola na drogę
krajową
2. Tuliszków

2014-2015

W trakcie realizacji/
Zrealizowano w 2019 roku

Poprawa wyposażenia szkół w sprzęt dydaktyczny (w
pierwszej kolejności komputery i oprogramowanie –
Tuliszków, ekrany multimedialne, rzutniki)
3. Ogorzelczyn

Zadanie ciągłe

w realizacji w tym w 2020

Szkoła Podstawowa Ogorzelczyn: remont dachu,
modernizacja boiska, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż
drogi prowadzącej do szkoły

2015-2016

W trakcie realizacji

1. Tuliszków

T ABELA 41 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : P OPRAWA FUNKCJONOWANIA OŚWIATY /S ZKOLNE
ZAJĘCIA DODATKOWE /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Zadanie ciągłe

zrealizowano w tym w 2020 roku
W 2020 znaczące zwiększenie ilości zajęć.

Zadanie ciągłe

zrealizowano w tym w 2020 roku

Zadanie ciągłe

zrealizowano w tym w 2020 roku
/ograniczenia w 2020 roku/

1. Gmina Tuliszków
Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
2. Gmina Tuliszków
Umożliwienie odwozu dzieci po zajęciach pozalekcyjnych
3. Gmina Tuliszków
Organizacja cyklicznych wyjazdów na basen (Konin lub
Turek)

T ABELA 42 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : B OGATA OFERTA KULTURALNA /R OZBUDOWA
GMINNEJ BAZY LOKALOWEJ KULTURY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

2014-2016

Zrealizowane w 2020 roku.
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu
17 lipca 2019 roku odmówiła realizacji inwestycji

Adaptacja budynku po szkole podstawowej na cele
społeczne w miejscowości Wróblina
3. Tuliszków

2015

zrezygnowano

Remont strażnicy OSP w Tuliszkowie pod kątem celów
kulturalnych

2015

zrezygnowano

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji
w 2020 realizacja całkowicie wstrzymana

Do 2016

częściowo zrealizowano

Do 2020

Zrealizowano w 2018 roku

1.Tuliszków
Kapitalny remont budynku biblioteki w Tuliszkowie (lub
nowa lokalizacja) + wyposażenie
2. Wróblina

4. Gmina Tuliszków
Wykorzystanie sal OSP na wsiach na potrzeby kulturalne
(młodzież, spotkania seniorów itd.)
5. Tuliszków
Zakup spichlerza i adaptacja na cele kulturalne
6. Tuliszków
Przebudowa budynku po byłym dworcu PKS z
przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne
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T ABELA 43 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : B OGATA OFERTA KULTURALNA /R EMONTY REMIZ OSP
I SAL WIEJSKICH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we
Wróblinie

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji 2020 roku
odmówiła realizacji inwestycji

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji 2020 roku
odmówiła realizacji inwestycji

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji 2020 roku
odmówiła realizacji inwestycji

Do 2020

zrealizowano

2014

częściowo zrealizowano

Modernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sarbicku
9. Tarnowa

Zadanie pilne

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Modernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tarnowej
10. Piętno

Zadanie pilne

brak

Modernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Piętnie
11. Gadowskie Holendry

Do 2020

brak

Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gadowskich Holendrach
12. Grzymiszew

Do 2020

w trakcie realizacji

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Grzymiszewie oraz budowa placu ćwiczeń przy remizie

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji 2021 roku
odmówiła realizacji inwestycji

1. Wróblina

2. Krępa
Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Krępie
3. Nowy Świat
Modernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowym Świecie
4. Kiszewy
Modernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kiszewach
5. Ruda
Modernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rudzie
6. Smaszew
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Smaszew – etap II
7. Wielopole
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wielopolu
8. Sarbicko

T ABELA 44 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : B OGATA OFERTA KULTURALNA /Z WIĘKSZENIE
ATRAKCYJNOŚCI OFERTY INSTYTUCJI KULTURY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

1. Tuliszków
Organizacja cyklów wykładów i odczytów
2013-2025
popularnonaukowych dla mieszkańców
2. Rozszerzenie oferty MGOK w Tuliszkowie na określone grupy docelowe (głównie młodzież), m.in.:

w 2020 realizacja całkowicie wstrzymana

wykreowanie imprezy związanej z rycerzem Januszem z
Tuliszkowa
wykreowanie imprezy związanej z sadownictwem

2015-2025

w 2020 realizacja całkowicie wstrzymana

2015-2025

w 2020 realizacja całkowicie wstrzymana

powołanie orkiestry dętej

2015-2025

zrealizowano w tym w 2018 roku

Strona 101 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/
T ABELA 45 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : S PORT I REKREACJA /R OZBUDOWA I REMONTY BAZY
SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Do 2020

brak

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w
Ogorzelczynie
3. Kiszewy

2014

brak

Budowa boiska sportowego w Kiszewach

2014

brak

Do 2020

brak

2014

zrealizowane

Do 2020

brak

2014

brak

Budowa kortów tenisowych w Tuliszkowie

Do 2020

zrealizowane

Budowa siłowni zewnętrznych

Do 2020

zrealizowane

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tuliszkowie

Do 2020

brak

Rozbudowa obiektu sportowego w Tuliszkowie, aby
tworzył kompleks (ogrodzenie, droga dojazdowa, miejsca
noclegowe) – możliwość organizacji zgrupowań, budowa
boiska trawiastego o wymiarach podobnych do Orlika
Rozbudowa infrastruktury dla dzieci – nie tylko place
zabaw, ale też skate-parki, tor przeszkód
Organizacja lodowiska zimą - na Orliku w Tuliszkowie

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2019 roku

Do 2020

brak

Do 2020

brak

Remont trybun na stadionie w Tuliszkowie

Do 2020

częściowo zrealizowane w 2018

Zagospodarowanie terenu nad rzeką Pokrzywnicą (plaża)

Do 2025

brak

Wyczyszczenie stawów rybnych w Tuliszkowie

Do 2025

w trakcie realizacji w tym w 2019 roku

Budowa kąpieliska w Tuliszkowie

Do 2020

brak

1. Nowy Świat
Modernizacja boiska trawiastego w Nowym Świecie
2. Ogorzelczyn

4. Ruda
Modernizacja boiska trawiastego w Rudzie
5. Smaszew
Budowa boiska sportowego w Smaszewie
6. Sarbicko
Budowa boiska trawiastego w Sarbicku
7. Tarnowa
Budowa boiska sportowego w Tarnowej
8. Tuliszków

T ABELA 46 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : S PORT I REKREACJA /B UDOWA I DOPOSAŻENIE
PLACÓW ZABAW /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

2014

zrealizowane

2014

zrealizowane

2014

zrealizowane

2014

zrealizowane

2014

zrealizowane

1. Nowy Świat
Budowa placu zabaw w miejscowości Nowy Świat
2. Ruda
Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda
3. Sarbicko
Budowa placu zabaw w miejscowości Sarbicko
4. Tarnowa
Budowa placu zabaw w miejscowości Tarnowa
5. Wielopole
Budowa placu zabaw w miejscowości Wielopole
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T ABELA 47 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : Z DROWIE , POMOC SPOŁECZNA , BEZPIECZEŃSTWO
/Z APEWNIENIE WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Zadanie ciągłe

brak

Zadanie ciągłe

brak

1. Tuliszków
Poprawa jakości podstawowej opieki zdrowotnej w
Tuliszkowie
Większa dostępność specjalistów, rehabilitacji

T ABELA 48 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : Z DROWIE , POMOC SPOŁECZNA , BEZPIECZEŃSTWO
/P OPRAWA BAZY LOKALOWEJ INSTYTUCJI OPIEKI SPOŁECZNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii
Do 2020

Stan realizacji na koniec roku
2020
brak

Do 2015

zrealizowano w tym w 2020 roku

3. Promocja wolontariatu (głównie pomoc dla osób
starszych)
4.Przygotowanie lokalu dla osób bezdomnych

Do 2015

zrealizowano w tym w 2020 roku

Do 2020

brak

5.Stworzenie spółdzielni socjalnej

Do 2020

brak

1. Stworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych
i niepełnosprawnych
2. Polepszenie wsparcia dla ofiar przemocy domowej

T ABELA 49 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : Z DROWIE , POMOC SPOŁECZNA , BEZPIECZEŃSTWO
/P OPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO /
Zadania
1.Współpraca Gminy z Policją w zakresie poprawy
bezpieczeństwa
2.Doposażenie jednostek OSP, szczególnie wpisanych do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego
3.Rozbudowa garaży OSP Tuliszków

Czas realizacji wynikający ze
strategii
Zadanie ciągłe

Stan realizacji na koniec roku
2020
zrealizowano w tym w 2020 roku

Zadanie ciągłe

zrealizowano w tym w 2020 roku

Do 2016

brak

T ABELA 50 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : E STETYZACJA G MINY /Z WIĘKSZENIE POWIERZCHNI
TERENÓW ZIELONYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii
Zadanie ciągłe

Stan realizacji na koniec roku
2020
brak

Do 2020

brak

Do 2020

brak

4. Rewitalizacja zabytkowej kaplicy oraz remont
ogrodzenia cmentarza w Grzymiszewie
5. Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Piętnie

Do 2020

brak

Do 2020

częściowo zrealizowane

6. Budowa placu targowego w Tuliszkowie

Do 2025

brak

1. Organizacja konkursów na najpiękniejsze obejścia,
ogrody
2. Remont Parku i Dworu wchodzącego w skład zespołu
dworsko parkowego w Smaszewie
3. Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Grzymiszewie
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8.1.1.3

Wspieranie rozwoju gospodarczego i promocja Gminy

Ocena realizacji celu strategicznego rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków: Wspieranie
rozwoju gospodarczego i promocja Gminy.

T ABELA 51 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : Z AGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
/Z RÓWNOWAŻONE PLANOWANIE PRZESTRZENNE /
Zadania
1. Tworzenie MPZP (w konsultacji z przedsiębiorcami) –
przemyślanych co do lokalizacji, powierzchni (min. 5 ha
przy działalności produkcyjnej), wysokości zabudowy,
liczby miejsc parkingowych, etc.
2. Opracowanie katalogu architektury lokalnej i wzornika
zabudowy dla obszaru gminy Tuliszków

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Do 2020

brak

T ABELA 52 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : W SPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO G MINY
/P ROMOCJA GOSPODARCZA G MINY /
Zadania
1. Powstanie serwisu dla inwestorów na stronie
internetowej Gminy „Tuliszków 4 Business”
2. Udział w opracowaniu - wspólnie z przedstawicielami
lokalnych przedsiębiorstw - całościowych ofert:
inwestycyjnej (przeznaczonej dla inwestorów
zewnętrznych oraz lokalnych przedsiębiorców - informacje
o wolnych terenach inwestycyjnych, ich przeznaczeniu,
formie oddania w użytkowanie, dostępności
komunikacyjnej, uzbrojeniu, etc.) oraz targowej (z
przeznaczeniem do udziału w targach i wystawach promocja gminy i jej przedsiębiorczości)
3. Przyciąganie inwestorów zewnętrznych z określonych
branż gospodarczych zgodnie z preferencjami lokalnymi i
specyfiką środowiska naturalnego gminy
4. Udział w targach wraz z reprezentacją lokalnego
środowiska przedsiębiorców oraz profesjonalną ofertą
promocyjną gminy
5. Organizacja pod auspicjami Urzędu Gminy i Miasta
konkursów aktywizujących i integrujących środowisko
przedsiębiorców, np.: na najlepszego przedsiębiorcę roku,
charytatywne bale

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

2014

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji
w 2020 realizacja całkowicie wstrzymana

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji
w 2020 realizacja całkowicie wstrzymana

T ABELA 53 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : W SPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO G MINY
/P ROMOCJA TURYSTYCZNA G MINY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii
Do 2016

Stan realizacji na koniec roku
2020
brak

2. Oznakowanie miejsc zabytkowych, godnych uwagi

Do 2016

brak

3. Powstanie w wersji elektronicznej „Przewodnika dla
turysty” promującego walory turystyczne Miasta i Gminy
4. Wydanie mapy Gminy i planu Miasta

Do 2016

brak

Do 2015

zrealizowano

Zadanie ciągłe

brak

1. Powstanie punktu informacji turystycznej (info-kiosk)

5. Promocja turystyczna w prasie branżowej i publikacjach
regionalnych
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T ABELA 54 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNEGO : W SPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO G MINY
/W YZNACZANIE I UZBRAJANIE TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ /
Zadania
1. Przeanalizowanie wielkości obszarów przeznaczonych
w studium i planach zagospodarowania przestrzennego
pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe i porównanie
z ich prognozowanymi potrzebami w Gminie - czy są
wystarczające, czy też należy wyznaczać kolejne tereny
2.Sukcesywne uzbrajanie terenów
3.Stworzenie stanowiska w UGiM- pomoc małym
przedsiębiorcom w formalnościach oraz promocja gminy,
informacja o środkach UE dla przedsiębiorców oraz
organizacji pozarządowych jednocześnie Stanowisko ds.
obsługi inwestora (baza gruntów, katalogi, strona www,
itd.)

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2020

Do 2015

zrealizowano

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2020 roku
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8.2 Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023
Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023 opracowany został
z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim
udziale wszystkich interesariuszy w pracach nad PR, przy jednoczesnym zaangażowaniu
ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między innymi za przeprowadzenie procesu
konsultacji społecznych, spotkań warsztatowych, diagnozy, badań ankietowych oraz
opracowanie dokumentu pn. Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Tuliszków na lata 20172023.
Na podstawie podjętej w dniu 26 października 2016 roku przez Radę Miejską
w Tuliszkowie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023 [Uchwała Nr 0007.64.2016 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 26 października 2016 roku], Opracowano i zredagowanie projekt
„Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023”. Projekt powstał
zgodnie z wypracowanymi ustaleniami przez ekspertów zewnętrznych.
Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2023 – przyjęty
został uchwałą Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.64.2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 –
2023”.
Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023 stanowi spójny
dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej
zdegradowane obszary gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt
społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny, środowiskowy i kulturowy),
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.
Rewitalizacja Gminy i Miasta Tuliszków koncentruje się na 4 głównych obszarach:
a. gospodarczym – rozpowszechnianie i ułatwianie aktywności gospodarczej;
b. społecznym – działania koncentrujące się na zapobieganiu patologiom i wykluczeniu
społecznemu (marginalizacji, bezrobociu, ubóstwu) oraz mające na celu wzrost poziomu
integracji mieszkańców gminy;
c. przestrzenno-funkcjonalnym – w zakresie niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną, w tym: zaplanowano inwestycje w zakresie budowy
elementów małej infrastruktury rekreacyjnej, zagospodarowania obszarów stanowiących
miejsca rozrywki i integracji dla mieszkańców;
d. technicznym – zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, brak
funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem
projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych
publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego
lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
Koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że programy
rewitalizacji dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość
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lub część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją
problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych.
Dzięki wdrożeniu Programu Rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność gospodarcza Gminy
i Miasta Tuliszków, a co za tym idzie stworzona zostanie szansa do tworzenia nowych
podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy. Ponadto wdrożenie działań zaplanowanych
w PR pozwoli na rozwój kulturalno-społeczny gminy, a co za tym idzie na przeciwdziałanie
wykluczeniu kulturalnemu mieszkańców gminy.
Wnioski i rekomendacje wynikające z Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2017 – 2023:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

należy zadbać o rozwój społeczności i wzrost liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym;
należy zadbać o wyższą jakość życia mieszkańców gminy w wieku
poprodukcyjnym, których w gminie przybywa;
należy zadbać o zwiększenie jakości życia mieszkańców w szczególności
w sołectwach: Tuliszków, Grzymiszew i Smaszew;
należy zwrócić uwagę na działania mające na celu zatrzymanie wymeldowań;
należy zatrzymać wzrost liczby bezrobotnych;
należy zadbać o zmniejszenie liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej;
należy zadbać o bezpieczeństwo w gminie;
należy zwiększyć ilość organizowanych przez GOK imprez kulturalnych;
należy zadbać o zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy;
należy zwracać większą uwagę oraz edukować mieszkańców w zakresie
odnawialnych źródeł energii;
należy rozwijać infrastrukturę pieszo-rowerową;
należy zmodernizować infrastrukturę służącą użyteczności publicznej;
należy zmodernizować budynki publiczne;
należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie ilości wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy.

8.2.1 Wyznaczone obszary rewitalizacji.
Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy
wskaźnikowej w pięciu sferach. Za obszar zdegradowany należy uznać sołectwo lub miasto,
które w sferze społecznej odznaczają się największą ilością negatywnych zjawisk (powyżej
lub poniżej średniej w zależności od wskaźnika) i co najmniej jednym wskaźnikiem gorszym
od średniej w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej).
W gminie Tuliszków obszarem zdegradowanym, który cechuje się nagromadzeniem
negatywnych zjawisk społecznych są miasto Tuliszków i sołectwo Grzymiszew.
Charakteryzują się one najwyższymi poziomami negatywnych wskaźników w sferze
społecznej (największa liczba zgonów, wymeldowań, wysoki wskaźnik bezrobocia,
największa liczba rodzin pobierających zasiłki).
W mieście zdiagnozowano też największy problem w kwestii przestępczości. Znajduje się
tam również znacznie wyższa niż w pozostałych sołectwach liczba zabytków (wskaźnik sfery
przestrzenno-funkcjonalnej).
W miejscowościach tych występują także znaczne problemy w sferze technicznej
(degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych – budynki mieszkalne wybudowane
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przed 1989 rokiem) oraz środowiskowej (przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu
i nagromadzenie wyrobów zawierających azbest).
Dodatkowo do obszaru zdegradowanego zaliczono sołectwo Smaszew, które wskazane
zostało w badaniu ankietowym jako potrzebujące rewitalizacji. Ponadto mieszkańcy wracali
uwagę na te 3 miejsca na spotkaniach informacyjnych (dwa w szkołach, dwa z mieszkańcami,
jedno z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi). Na warsztatach również
wskazano, że miasto Tuliszków oraz sołectwa Grzymiszew i Smaszew przedstawiają się
najgorzej na tle innych sołectw.
W związku z powyższym, gmina Tuliszków postanowiła uwzględnić decydujące zdanie
mieszkańców. Dlatego miasto Tuliszków i fragment miejscowości Grzymiszew oraz sołectwo
Smaszew zostały wybrane obszarem przeznaczonym do rewitalizacji. Dodatkowo część
obszaru sołectwa Smaszew i Grzymiszew zostały wskazane przez mieszkańców w badaniu
ankietowym. W samym mieście Tuliszków obszary przy ul. Górnej, Adama Mickiewicza,
Kasztelana Zaremby, Parkowej, Placu Wolności, Poznańskiej i Targowej negatywnie
odznaczają się na tle pozostałych części miasta. Jest to miejsce koncentracji szeregu
niekorzystnych zjawisk gospodarczych, społecznych, środowiskowych, technicznych
i przestrzenno-funkcjonalnych.
Najważniejsze występujące tam problemy to: duża liczba wymeldowań, znaczna ilość
osób bezrobotnych, rodzin pobierających zasiłki i odnotowanych przestępstw (sfera
społeczna), niski stopień przedsiębiorczości widoczny w najmniejszej liczbie
zarejestrowanych firm i największej liczbie zawieszonych firm, problemy w sferze
technicznej (degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych) oraz sferze
środowiskowej (nagromadzenie wyrobów zawierających azbest).
W sołectwie Grzymiszew do rewitalizacji wskazano jedynie obszar zabudowań i terenów
tzw. „popegeerowskich” oraz ich najbliższego otoczenia, ponieważ to tam następuje
koncentracja negatywnych zjawisk.
Obszar o podobnym charakterze i z podobna historią miejsca wybrano w sołectwie
Smaszew. Na skutek występującej tam niewystarczającej infrastruktury zarówno technicznej,
jak i społecznej dochodzi do odpływu ludności i występowania negatywnych zjawisk
społeczny i gospodarczych. Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury
technicznej oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, zarówno dla dorosłych, jak
i najmłodszych mieszkańców znacznie poprawiłoby jakości życia mieszkańców oraz komfort
zamieszkiwania tego obszaru.
Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 95,7 ha, czyli 0,64% powierzchni całej gminy
Tuliszków i tym samym nie przekracza 20% powierzchni Gminy i Miasta Tuliszków.
Liczba mieszkańców zamieszkujących ulice objęte rewitalizacją w mieście Tuliszków
wraz z mieszkańcami obszaru rewitalizacji w Smaszewie i Grzymiszewie to 1964 osób (986
w Tuliszkowie, 762 w Grzymiszewie i 216 w Smaszewie), czyli 18,5% mieszkańców całej
gminy.

8.2.2 Ustalone problemy obszarów rewitalizacji.
Na obszarze rewitalizacji zaobserwowano następujące problemy:
•

w porównaniu do ogółu mieszkańców najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym
zamieszkuje miasto Tuliszków i sołectwo Grzymiszew. Jeśli chodzi o mieszkańców
poszczególnych ulic to najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkuje przy
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•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

ulicach: Bartłomieja Patrzykąta, Górnej, Ignacego Paderewskiego, Kasztelana Zaremby,
Leśnej, Mikołaja Kopernika, Parkowej, Piaskowej, Placu Wolności, Poznańskiej,
Targowej, Zdrojowej i Żuchalskiej;
w gminie Tuliszków odnotowano więcej wymeldowań niż zameldowań. Najwięcej
wymeldowań miało miejsce w mieście Tuliszków, a następnie w sołectwach: Krępa,
Sarbicko, Smaszew, Grzymiszew i Tarnowa. W Tuliszkowie najwięcej wymeldowań
miało miejsce przy ul. Bolesława Prusa, Kasztelana Zaremby, Łąkowej i Zofii
Nałkowskiej;
najwięcej zgonów miało miejsce w mieście Tuliszków i w sołectwie Grzymiszew.
W Tuliszkowie najwięcej zgonów odnotowano przy ul. Bartłomieja Patrzykąta, Górnej,
Ignacego Paderewskiego, Parkowej i Targowej;
w gminie Tuliszków mieszka wiele osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez
pracy dłużej niż 12 miesięcy) (141 osób);
w gminie Tuliszków najwięcej rodzin korzystających ze wsparcia OPS zamieszkuje
miasto Tuliszków (ul. Górna, Poznańska, Sadowa, Kasztelana Zaremby) oraz sołectwa:
Grzymiszew, Smaszew i Tarnowa;
liczba rodzin, które otrzymują pomoc finansową z OPS z tytułu problemów
alkoholowych wynosi 13. 4 rodziny ze wskazanym problemem zamieszkują
w Tuliszkowie (ul. Bartłomieja Patrzykąta, Sadowa, Senatorska i Śliwowa), 2 rodziny
mieszkają w sołectwie Grzymiszew, a po 1 rodzinie zamieszkuje sołectwa Zadworna,
Wielopole, Piętno, Sarbicko, Smaszew i Tarnowa;
najwięcej przestępstw odnotowano w mieście Tuliszków oraz w sołectwach Grzymiszew
i Nowy Świat. Ponadto w mieście Tuliszków dokonano więcej przestępstw niż w całej
pozostałej części gminy. Najwięcej przestępstw odnotowano przy ul.: Kasztelana
Zaremby, Łódzkiej oraz Placu Wolności;
najwięcej Niebieskich Kart odnotowano w Tuliszkowie (ul. Bartłomieja Patrzykąta,
Poznańska i Ignacego Paderewskiego);
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Tuliszków wskazują,
że mieszkańcy zwracają uwagę na następujące problemy społeczne w Tuliszkowie:
alkoholizm, bezrobocie, słabą współpracę między instytucjami publicznymi,
a mieszkańcami, słabą integrację lokalnej społeczności, wypadki.
w Grzymiszewie mieszkańcy zauważają następujące problemy społeczne: alkoholizm,
bezrobocie, ubóstwo, starzenie się społeczeństwa, słabą integrację lokalnej społeczności,
kradzieże, słabą współpracę między instytucjami publicznymi a mieszkańcami,
bezradność – trudności w rozwiązywaniu codziennych problemów i ciężkie
choroby/niepełnosprawność;
najwięcej zawieszonych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych jest w mieście
Tuliszków (przy ul. Ignacego Paderewskiego i Ks. Teodora Rogozińskiego) i sołectwie
Grzymiszew;
najwięcej zamkniętych firm miało swoja lokalizację w mieście Tuliszków (przy
ul. Adama Mickiewicza i Kasztelana Zaremby) i w sołectwie Grzymiszew;
według przeprowadzonej ankiety na terenie miasta Tuliszków, mieszkańcy w sferze
technicznej zwracają uwagę na problemy: zły stan infrastruktury wokół budynków
publicznych, niewystarczająca ilość inwestycji w odnawialne źródła energii, zły stan
estetyczny otoczenia, niewystarczający dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych. Kolejnymi problemami są: zły stan budynków mieszkalnych, zbyt mała
ilość mieszkań i mieszkań socjalnych;
na terenie Grzymiszewa w największym stopniu występują następujące problemy
w sferze technicznej: zły stan infrastruktury wokół budynków publicznych, zły stan
estetyczny otoczenia, niewystarczająca ilość inwestycji w odnawialne źródła energii,
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•

•

•

•

•

•

niewystarczający dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych. Kolejnymi
problemami są: zły stan budynków mieszkalnych, zbyt mała ilość mieszkań i mieszkań
socjalnych.
wyniki badania wykazały, że w mieście Tuliszków występują następujące problemy
przestrzenno-funkcjonalne: zły stan nawierzchni dróg, zdewastowane, opuszczone tereny,
niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych, zły stan zabytków, zły stan infrastruktury
około drogowej, niska estetyka otoczenia, niewystarczająca infrastruktura sportowa, niski
poziom poczucia bezpieczeństwa, słabo rozwinięta baza turystyczno-wypoczynkowa,
niewystarczająca infrastruktura kanalizacyjna. Ankietowani rzadziej wymieniali:
niewystarczającą infrastrukturę gazową, niewystarczającą infrastrukturę kulturalnorekreacyjną i wodociągową oraz słaby rozwój usług i handlu.
w Grzymiszewie występują następujące problemy przestrzenno-funkcjonalne: zły stan
infrastruktury około drogowej, niewystarczająca infrastruktura sportowa, zły stan
nawierzchni dróg, zdewastowane, opuszczone tereny, niewystarczająca ilość ścieżek
rowerowych, zły stan zabytków, niewystarczająca infrastruktura kulturalnorekreacyjna,
słabo rozwinięta baza turystyczno-wypoczynkowa. Rzadziej wymieniane były: niska
estetyka otoczenia, niewystarczająca infrastruktura kanalizacyjna, gazowa i wodociągowa
oraz niski poziom poczucia bezpieczeństwa.
wyniki badania wykazały, że na terenie miasta Tuliszkowa w największym stopniu
występują następujące problemy w sferze technicznej: zły stan infrastruktury wokół
budynków publicznych, niewystarczająca ilość inwestycji w odnawialne źródła energii,
zły stan estetyczny otoczenia, niewystarczający dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych. Kolejnymi problemami są: zły stan budynków mieszkalnych, zbyt mała
ilość mieszkań i mieszkań socjalnych.
na terenie Grzymiszewa w największym stopniu występują następujące problemy
w sferze technicznej: zły stan infrastruktury wokół budynków publicznych, zły stan
estetyczny otoczenia, niewystarczająca ilość inwestycji w odnawialne źródła energii,
niewystarczający dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych. Kolejnymi
problemami są: zły stan budynków mieszkalnych, zbyt mała ilość mieszkań i mieszkań
socjalnych.
wyniki badania wykazały, że w mieście Tuliszków występują następujące problemy
w sferze środowiskowej: zły stan powietrza atmosferycznego i wód, złe gospodarowanie
odpadami i zły stan gleb, a także występowanie azbestu oraz niewystarczające
możliwości zagospodarowania ze względu na obszary chronione. W mniejszym stopniu
mieszkańcy zwracali uwagę na: zły klimat akustyczny – hałas;
w Grzymiszewie występują następujące problemy w sferze środowiskowej:
występowanie azbestu, zły stan powietrza atmosferycznego, złe gospodarowanie
odpadami, niewystarczające możliwości zagospodarowania ze względu na obszary
chronione, zły stan wód, zły klimat akustyczny – hałas, a także zły stan gleb;

8.2.3 Misja oraz cele programu rewitalizacji.
Przeprowadzona diagnoza uzupełniona konsultacjami społecznymi wskazuje, że Gmina
Tuliszków posiada potencjał, dzięki któremu można będzie poniższą wizję rewitalizacji
i wynikające z niej cele zrealizować.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji określono następującą wizję:
„Tereny zrewitalizowane w mieście Tuliszków oraz w miejscowościach Grzymiszew
i Smaszew obszarami zapewniającym możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego,
sprzyjającym aktywizacji i integracji społeczeństwa, w pełni wykorzystującym walory
zabytkowe, historyczne i kulturowe, stwarzające mieszkańcom dogodne warunki życia.”
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Misja Programu Rewitalizacji to realistyczne sformułowanie filozofii, celów i zasad
rozwoju. Uwzględniając zmieniającą się sytuację w otoczeniu, możliwości rozwojowe
i oczekiwania mieszkańców, misję Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2017-2023 sformułowano następująco:
„Misją programu rewitalizacji jest kompleksowa odnowa przestrzenna, techniczna,
gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru gminy Tuliszków.
Wprowadzenie nowych funkcji, wzmocnienie spójności przestrzennej, ożywienie relacji
międzyludzkich, poprawa ładu przestrzennego istotnie wpłynie na jakość życia
mieszkańców.”
Cele rewitalizacji są odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie obszaru
rewitalizacji. Aby wyznaczona wizja została zrealizowana w jak najdokładniejszym zakresie
wyznaczone zostały cele rewitalizacji i kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu
negatywnych zjawisk. Cele rewitalizacji będą niezmienne do końca obowiązywania
Programu. Istotą Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie i wdrożenie działań, których
realizacja ma na celu usuwanie przyczyn degradacji obszaru gminy oraz tworzenie warunków
do jej zrównoważonego rozwoju.
Cel główny oraz cele szczegółowe i kierunki działań, wyznaczone w ramach Programu
Rewitalizacji Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023, które wpłyną na rozwiązanie
problemów wskazanych na obszarze rewitalizacji.
CEL GŁÓWNY: Ożywienie obszaru rewitalizacji w mieście Tuliszków oraz
w sołectwach Grzymiszew i Smaszew poprzez działania prowadzone w sposób zintegrowany
w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej, zmierzające do
zrównoważonego rozwoju Gminy Tuliszków.
Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez działania w zakresie integracji
i aktywizacji społecznej (MIESZKAŃCY)
1.1. Integracja mieszkańców i włączenie społeczne
1.2. Aktywizacja młodzieży
1.3. Aktywizacja osób starszych
Cel 2. Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom poprzez
podniesienie atrakcyjności, estetyki i funkcjonalności (PRZESTRZEŃ)
2.1. Rewitalizacja przestrzeni publicznych
2.2. Rewaloryzacja terenów zabytkowych
2.3. Rewitalizacja terenów zielonych
Cel 3. Zmiana lub nadanie nowych funkcji budynkom i obiektom lub ich modernizacja
(BUDYNKI)
3.1. Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej
3.2. Renowacja budynków zabytkowych
8.2.4 Realizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków
Założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023
zmierzają do poprawy warunków życia mieszkańców gminy, nadania nowych funkcji
społecznych i gospodarczych istniejącym obiektom, poprawy funkcjonalności przestrzeni
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publicznej i ulepszonego wizerunku miasta. Będą one realizowane poprzez system wzajemnie
wzmacniających się przedsięwzięć.
Wdrażanie zapisów Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 20172023 jest kluczowym elementem ich realizacji. Zrealizowanie projektów zaplanowanych
w programie jest uzależnione od pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych,
krajowych i zagranicznych. Dla zapewnienia efektywności programu rewitalizacji konieczne
jest sukcesywne wdrażanie i jego realizacja. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za
realizację zapisów Programu Rewitalizacji jest Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie,
a bezpośrednio Burmistrz Tuliszkowa, który nadzoruje prace i wdrażanie zadań przez
merytoryczne i organizacyjne jednostki gminy.
W ramach wdrażania PR do działania powołany zostanie Zespół ds. Rewitalizacji oraz
Koordynator ds. Rewitalizacji. W zespole zasiadają przedstawiciele organu wykonawczego,
stanowiącego, przedstawiciele kluczowych jednostek organizacyjnych gminy, jednostek
pomocniczych oraz przedstawiciele strony społecznej – reprezentanci organizacji społecznych
i przedsiębiorcy. Taki skład Zespołu zapewni skuteczne zarządzanie wdrażaniem programu
rewitalizacji oraz pozwoli na zintegrowanie i uspójnienie procesu planowania, wdrażania,
monitorowania i ewaluacji lokalnych polityk publicznych w gminie.
Zastosowany partycypacyjny model wdrażania, w który będą zaangażowani również
lokalni partnerzy z sektorów: publicznych, społecznych i gospodarczych. Urząd Gminy
i Miasta i jednostki Samorządu Miasta posiadają wykwalifikowaną kadrę do sprawnego
i efektywnego realizowania projektu w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, środowiskowej i technicznej, świadczących o kompleksowym procesie
wyprowadzenia obszarów ze stanu kryzysowego.
Do zadań Koordynatora realizacji Programu Rewitalizacji będzie należeć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bieżąca obsługa organizacyjna i administracyjna projektu;
koordynowanie projektem zgodnie z budżetem i harmonogramem;
nadzór nad finansami – zapewnienie obsługi finansowo-księgowej projektu;
kontakt z lokalnymi partnerami z sektorów publicznych, społecznych,
gospodarczych;
promocja i bieżąca informacja – prowadzenie konsultacji społecznych;
koordynowanie wdrażania projektów przewidzianych w PR;
opracowanie i składanie wniosków o dofinansowanie dla projektów
rewitalizacyjnych;
realizacja projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych będących
w gestii miasta i gminy;
prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji wdrażania projektu:

Sprawozdania zawierające wymienione informacje będą przygotowywane raz na dwa lata
w formie Raportów z postępów realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuliszków na
lata 2017-2023 przez Koordynatora realizacji PR.
W celu weryfikacji i zobrazowania sposobu realizacji celów strategicznych dokonano
analizy realizacji głównych projektów wymienionych w Programu Rewitalizacji dla Gminy
i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023.
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T ABELA 55.1 K ARTA P RZEDSIĘWZIĘCIA R EWITALIZACYJNEGO : P ROJEKTY GŁÓWNE
Zadania

Prognozowane rezultaty

1.
Tuliszków
DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA
• adaptacja pomieszczeń ówczesnej biblioteki na
• wzrost aktywizacji mieszkańców w wieku
potrzeby utworzenie domu dziennego pobytu
poprodukcyjnym;
seniora;
• zorganizowanie miejsca i przestrzeni, stwarzającej
• remont generalny całego obiektu wraz z pracami
możliwość rozwoju mieszkańców;
remontowo-wykończeniowymi oraz wyposażeniem
• zapewnienie możliwości przebywania w swojej grupie
obiektu; aktywizacja społeczna osób starszych
wiekowej;
poprzez organizację zajęć
• zwiększenie kontaktów międzyludzkich – integracja;
• edukacyjnych, spotkań, warsztatów, wykładów
• polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej;
specjalistów;
• odnalezienie własnej wartości i użyteczności poprzez
• pomoc zdrowotna dla osób starszych poprzez
rozwój i doskonalenie swoich umiejętności.
spotkania z dietetykiem, lekarzem, zajęcia w
zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej;
• przeciwdziałanie izolacji i samotności osób
starszych.
2.
Tuliszków
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO SPICHLERZA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE
naprawa i odnowienie elewacji, uzupełnienia tynków;
zwiększenie atrakcyjności zabytkowego obiektu
docieplenie ścian i dachu budynku;
spichlerza;
wzniesienie nowych ścianek działowych;
stworzenie bogatej oferty kulturalnej dla mieszkańców,
wstawienie samonośnej platformy dla
zwiększenie dostępności obiektu dla osób
niepełnosprawnych;
niepełnosprawnych,
montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim
organizacja miejsca spotkań mieszkańców poprzez
współczynniku przenikania ciepła;
utworzenie otoczenia przyjaznego dla wypoczynku,
wykończenia ścian wewnątrz tynkiem lub płytkami
rekreacji i integracji mieszkańców.
ceramicznymi;
wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz
przyłącza
wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej:
ogrzewania za pomocą pompy ciepła c.w.u., kanalizacji
sanitarnej oraz przyłączy;
utworzenie i wyposażenie obserwatorium
astronomicznego;
zagospodarowanie terenu (przebudowa rampy
prowadzącej do piwnicy na schody terenowe,
wyrównanie terenu, wycinka zieleni niskiej, wykonanie
nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z
podbudową);
renowacja mostu (oczyszczenie i odnowienie, naprawa
konstrukcji, wyrównanie terenu);
wyposażenie obiektu (meble, sprzęt informatyczny,
sprzęt wystawowy);
przeznaczenie piwnicy na kawiarnio-herbaciarnię bez
zaplecza kuchennego;
przeznaczenie I kondygnacji obiektu na salę
konferencyjną z możliwością jej wykorzystania na salę
ślubów;
utworzenie lokalnego muzeum – izby regionalnej,
zarządzanego przez MGOK w Tuliszkowie;
zagospodarowanie terenu wyspy (wykonanie ciągów
pieszo-rowerowych, zagospodarowanie zieleni).

Stan realizacji na
koniec roku 2020

Pozyskanie budynku w
2020 roku.
Realizacja 2021 rok

W trakcie realizacji
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T ABELA 55.2 K ARTA P RZEDSIĘWZIĘCIA R EWITALIZACYJNEGO : P ROJEKTY GŁÓWNE
Zadania

Prognozowane rezultaty

Stan realizacji na
koniec roku 2020

3.
Tuliszków
ROZBUDOWA BUDYNKU PO BYŁYM DWORCU AUTOBUSOWYM
rozbudowa budynku byłego dworca autobusowego w
wzbogacenie oferty kulturalnej;
kierunku południowo-wschodnim (powierzchnia
podniesienie atrakcyjności Gminy i Miasta Tuliszków,
zabudowy projektowanego budynku — 457,04 m2);
wynikającej z pełniejszego wykorzystania potencjału
połączenie istniejącej części z dobudowaną łącznikiem
turystycznego i kulturowego;
komunikacyjnym;
kształtowanie pożądanych zjawisk społecznych tj.
Realizacja zakończona
wydzielenie niewielkiej powierzchni placu celem
aktywizacji społecznej i kulturalnej społeczeństwa,
w 2020 roku
podkreślenia głównej wejścia biblioteki;
integracja mieszkańców;
wydzielenie dwóch funkcjonalnych części –
poprawa wizerunku Gminy i Miasta Tuliszków jako
Rada Miejska w
bibliotecznej (pełniącą funkcję usługową mieszczącą
jednostki inwestującej w poprawę stanu materialnego
Tuliszkowie
bibliotekę publiczną i czytelnię wraz z zapleczem) i
dziedzictwa kulturowego;
na sesji w dniu
biurowej;
wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności do
17 lipca 2019 roku
wykonanie izolacji termicznej oraz montaż stolarki
miejsca zamieszkania;
odmówiła realizacji
okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikania
wzrost atrakcyjności turystycznej, społecznej i
inwestycji
ciepła;
gospodarczej.
stworzenie i realizacja kompleksowych działań
aktywizująco integracyjnych dla młodzieży;
utworzenie kafejki internetowej.
4.
Tuliszków
PRZEBUDOWA ULIC WOKÓŁ PLACU WOLNOŚCI W TULISZKOWIE ulica1-go Maja, Rogozińskiego, Mickiewicza, OSP, Floriańska
budowa chodników i wymiana zniszczonej nawierzchni
poprawa wyglądu i estetyki centrum miejscowości;
asfaltowej na stylową kostkę brukową (800 m.b.
ożywienie funkcji społecznej i gospodarczej;
Częściowo
chodnika);
podniesienie komfortu użytkowania przebudowanych ulic
zrealizowano
wykonanie nowego stylizowanego oświetlenia Placu
Wolności i w/w ulicach;
W trakcie realizacji
zainstalowanie sieci monitoringu wizyjnego;
w tym w 2020
uporządkowanie zadrzewień (regulacja oraz nowe
nasadzenia drzew i krzewów).
5.
Tuliszków
RENOWACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PLACU WOLNOŚCI W
TULISZKOWIE
odnowienie elewacji zabytkowych kamienic;
poprawa jakości życia mieszkańców;
docieplenie ścian i dachów budynków kamienic;
poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej;
Częściowo
montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim
odbudowa ładu przestrzennego i pozytywnego wizerunku
zrealizowano
współczynniku przenikania ciepła;
centrum miasta;
uporządkowanie przestrzeni publicznej, w tym poprawa
budowa tożsamości lokalnej;
Realizacja w 2020
funkcjonowania ruchu pieszego
stworzenie warunków do rozwoju społecznobrak
gospodarczego.
6.
Tuliszków
REWALORYZACJA SKWERÓW ZIELENI NA PLACU POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 r.
odnowienie elewacji zabytkowych kamienic;
poprawa ładu przestrzennego i estetyki centrum
Zrealizowano
docieplenie ścian i dachów budynków kamienic;
miejscowości;
w 2018
montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim
odnowiona przestrzeń publiczna miejscem rekreacji i
W trakcie realizacji
współczynniku przenikania ciepła;
integracji mieszkańców;
2020
uporządkowanie przestrzeni publicznej, w tym poprawa
skwer jako jedna z wizytówek miasta dla
Rada Miejska w
funkcjonowania ruchu pieszego
przejeżdżających.
Tuliszkowie
na sesji w dniu
17 lipca 2019 roku
odmówiła realizacji
inwestycji
7.
Tuliszków
ADAPTACJA ZABYTKOWEJ PLEBANI NA IZBĘ PAMIĘCI I TRADYCJI
naprawa i odnowienie elewacji;
wzbogacenie oferty kulturalnej;
docieplenie ścian i dachu budynku;
poprawa dostępności do dóbr kultury;
montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim
zwiększenie atrakcyjności zabytkowego obiektu;
współczynniku przenikania ciepła;
wzmocnienie poczucia tożsamości i przynależności do
prace wykończeniowe wewnątrz budynku;
miejsca zamieszkania.
brak
wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i
instalacji sanitarnej;
utworzenie izby pamięci – wystawy, prezentacje,
spotkania poświęcone historii Tuliszkowa.
8.
Tuliszków
PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE W TULISZKOWIE
rozbiórka elementów istniejącej konstrukcji;
poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności oraz
wykonanie nowych trybun wraz z montażem siedzisk
poprawa komfortu użytkowania głównego ośrodka sportu i
stadionowych;
rekreacji w Tuliszkowie;
Częściowo
wykonanie nowego zadaszenia nad centralną częścią
stworzenie miejsca atrakcyjnego rekreacyjnie, które
zrealizowano
trybun stadionu.
przyczyni się do likwidacji istotnych problemów
społecznych;
Zrealizowano
możliwość korzystania z odnowionej infrastruktury
w 2018
sportowo rekreacyjnej przez mieszkańców gminy;
pobudzenie mieszkańców do aktywności fizycznej.
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T ABELA 55.3 K ARTA P RZEDSIĘWZIĘCIA R EWITALIZACYJNEGO : P ROJEKTY GŁÓWNE
Zadania

Prognozowane rezultaty

Stan realizacji na
koniec roku 2020

9.
Grzymiszew
REWALORYZACJA ZESPOŁU PARKOWEGO W GRZYMISZEWIE
prace porządkowe i przygotowawcze (karczowanie
zwiększenie atrakcyjności zabytkowego obiektu;
drzew, mechaniczne plantowanie terenu
przywrócenie ładu przestrzennego i poprawa estetyki;
przeznaczonego do melioracji, wywożenie karpiny);
utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej;
odtworzenie układu komunikacyjnego polegającego na
stworzenie miejsca integracji mieszkańców.
budowie alei gospodarczej, ścieżek gruntowych i
utwardzonych oraz placyku;
wykonanie placu zabaw;
wykonanie obiektów małej architektury: montaż ławek,
osadzenie tulei stojaka i kosza na odpady.
10. Grzymiszew
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOKÓŁ BLOKÓW W GRZYMISZEWIE
regulacja i wzbogacenie układu roślinnego poprzez
zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy;
nowe nasadzenia drzew i krzewów;
stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego
budowa stylizowanego oświetlenia;
czasu: spacerowanie, integracja, odpoczynek;
wykonanie spójnego systemu elementów małej
poprawa jakości życia mieszkańców;
architektury; budowa placu zabaw;
zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu
montaż siłowni zewnętrznej i innej infrastruktury
infrastruktury technicznej – drogi, chodniki;
sportowo
stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
rekreacyjnej tj. placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego;
budowa dróg dojazdowych i chodników (o długości 300
m).
11. Grzymiszew
REWALORYZACJA PLACU PRZY REMIZIE OSP W GRZYMISZEWIE – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
wykonanie spójnego systemu elementów małej
zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy;
architektury;
stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego
budowa placu zabaw;
czasu: spacerowanie, integracja, odpoczynek;
montaż siłowni zewnętrznej;
poprawa jakości życia mieszkańców;
wykonanie utwardzonych nawierzchni alejek
stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej
spacerowych i placyku;
stworzenie układu roślinnego poprzez nowe
nasadzenia.
12. Smaszew
REWALORYZACJA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W SMASZEWIE
prace porządkowe i przygotowawcze (karczowanie
zwiększenie atrakcyjności zabytkowego obiektu;
drzew, mechaniczne plantowanie terenu
przywrócenie ładu przestrzennego i poprawa estetyki;
przeznaczonego do melioracji, wywożenie karpiny);
utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej;
odtworzenie układu komunikacyjnego polegającego na
stworzenie miejsca integracji mieszkańców.
budowie alei gospodarczej, ścieżek gruntowych i
utwardzonych oraz placyku;
wykonanie placu zabaw;
wykonanie obiektów małej architektury: montaż ławek,
osadzenie tulei stojaka i kosza na odpady;
oczyszczenie stawu w północnej części parku;
kompleksowy remont obiektu dworskiego obejmujący
branżę budowlaną, sanitarną, elektryczną, w tym
wykonanie pokrycia dachowego, montaż stolarki
okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikania
ciepła, odnowienie elewacji, remont pomieszczeń
wewnątrz budynku, wykonanie instalacji c.o. wod.-kan. i
elektrycznej.
13. Smaszew
REWALORYZACJA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W SMASZEWIE
regulacja i wzbogacenie układu roślinnego poprzez
zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy;
nowe nasadzenia drzew i krzewów;
stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego
budowa stylizowanego oświetlenia;
czasu: spacerowanie, integracja, odpoczynek;
wykonanie spójnego systemu elementów małej
poprawa jakości życia mieszkańców;
architektury; budowa placu zabaw;
zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu
montaż siłowni zewnętrznej i innej infrastruktury
infrastruktury technicznej – drogi, chodniki;
sportowo rekreacyjnej tj. plac zabaw i boisko
stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
wielofunkcyjne
budowa dróg dojazdowych i chodników (ok. 700 m).

brak

brak

brak

brak

brak
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T ABELA 56 K ARTA P RZEDSIĘWZIĘCIA R EWITALIZACYJNEGO : P ROJEKTY U ZUPEŁNIAJĄCE
Zadania

Prognozowane rezultaty

1.
Grzymiszew
RENOWACJA ORGANISTÓWKI W GRZYMISZEWIE
naprawa i odnowienie elewacji;
poprawa jakości życia;
montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim
zwiększenie atrakcyjności zabytkowego obiektu;
współczynniku przenikania ciepła;
stworzenie miejsca integracji mieszkańców i odbudowanie
prace wykończeniowe wewnątrz budynku;
więzi społecznych;
wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i
wzrost aktywizacji mieszkańców w wieku
instalacji sanitarnej oraz przeciwpożarowej;
poprodukcyjnym.
zakup sprzętu i wyposażenia;
stworzenie miejsca i realizacja kompleksowych działań
aktywizująco-integracyjnych dla mieszkańców;
przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych;
aktywizacja społeczna osób starszych poprzez
organizację zajęć edukacyjnych, spotkań, warsztatów,
wykładów specjalistów.
2.
Tuliszków
TRAKT SPACEROWY WZDŁUŻ ULICY ROGOZIŃSKIEGO PRZY CMENTARZU
budowa traktu spacerowego o nawierzchni
poprawa jakości życia mieszkańców;
utwardzonej;
zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców;
wyposażenie traktu w elementy małej architektury
stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wyposażonej
(kosze, ławki);
w niezbędne elementy;
budowa stylizowanego oświetlenia;
zwiększenie kontaktów międzyludzkich – integracja.
utworzenie miejsc zadaszonych o funkcji rekreacyjnowypoczynkowej;
montaż tablic informacyjno-edukacyjnych.

Stan realizacji na
koniec roku 2020

brak

brak
Rada Miejska w
Tuliszkowie
na sesji w dniu
17 lipca 2019 roku
odmówiła realizacji
inwestycji

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w Programie
Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2023 są ze sobą wzajemnie
powiązane i wzajemnie się dopełniają tematycznie. Głównym problemem na obszarze
rewitalizowanym jest niska jakość życia mieszkańców w dużej mierze będąca wynikiem
niskiego kapitału społecznego i ludzkiego, stąd postępująca przez lata degradacja
infrastruktury technicznej.
Dlatego zaplanowane zadania infrastrukturalne dotyczą przede wszystkim renowacji,
przebudowy i adaptacji budynków z zmianą lub rozszerzeniem funkcji i rewitalizacji
przestrzeni użyteczności publicznej, przestrzeni zielonych, które mają służyć przede
wszystkim mieszkańcom danego obszaru.
Zaplanowane działania w tych obiektach i przestrzeniach mają charakter społeczny
(w tym integracyjny, aktywizujący mieszkańców, edukacyjny i kulturalny) oraz są
działaniami pozwalającymi stworzyć przestrzeń dla rozwoju usług, dając szansę rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości. Projekty zostały zaplanowane w taki sposób, by równocześnie
przeciwdziałały problemom w różnych sferach.
Remont, modernizacja infrastruktury technicznej (termomodernizacja, wymiana instalacji
wodno-kanalizacyjnych, adaptacja pomieszczeń etc.) posłużą zarówno podniesieniu jakości
życia mieszkańców, zwiększeniu ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni i przyczynią się
również do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Strona 116 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

8.3 Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków został przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr XVIII/135/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków
Uchwalony Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków, zawiera
integralną część jakim jest Plan Gospodarki Odpadami będące załącznikami do niniejszej
uchwały.
Program ochrony środowiska Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2004 – 2007 uwzględnia
perspektywę na lata 2008 – 2011.
Opracowany w 2004 roku gminny program ochrony środowiska powstał w celu realizacji
polityki ekologicznej państwa jest obowiązkiem organu wykonawczego samorządu gminy.
Program ma zawierać działania realizowane w ciągu 4 lat z perspektywą na kolejne 4 lata.
W związku z powyższym przyjęto, że program obejmie lata 2004-2007 z perspektywą na
lata 2008-2011. Ramowy zakres programu określa art. 14 Prawa ochrony środowiska
wymieniając następujące elementy, które powinien zawierać: cele ekologiczne, priorytety
ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do
osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Zgodnie z zapisami obowiązującej wówczas ustawy o odpadach 4 wydzieloną częścią
programów ochrony środowiska są plany gospodarki odpadami. Odznaczają się one jednak
swoją specyfiką polegającą na celowości wykonywania ich w skali ponadgminnej, a nawet
ponad powiatowej. Ponadto podlegają one innej procedurze uzgodnień niż wąsko pojmowane
programy ochrony środowiska. Z tych względów w niniejszym Programie sformułowano
tylko wytyczne do planu gospodarki odpadami.
W związku ze zmianą przepisów dokonano zmiany Planu Gospodarki Odpadami zmiany
dokonała Rada Miejska w Tuliszkowie, uchwałą nr XL/285/10 z dnia 29.10.2010 r. w sprawie
zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XVIII/135/2004 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
i Miasta Tuliszków.
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8.3.1 Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Tuliszków
Założenia Programu Ochrony Środowiska zmierzają do ochrony i poprawy środowiska
naturalnego tym samym do podnoszenia standardów warunków życia mieszkańców gminy,
poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej i wizerunku gminy. Będą one realizowane
poprzez system wzajemnie wzmacniających się przedsięwzięć.
Analizę realizacji planu oparto o wskazane w 2004 roku cele i priorytety ekologiczne
programu.

T ABELA 57 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : R ACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW
NATURALNYCH
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska

Podejmowane działania

Stan realizacji na
koniec roku 2020

Ochrona gleb
Osiągnięcie takiego poziomu wiedzy użytkowników gleb i
gruntów, aby eksploatacja gleb nie prowadziła do
nieodwracalnej degradacji zasobów glebowych (zarówno
z punktu widzenia areału gleb nadających się do
użytkowania przyrodniczego, jak i wartości ich potencjału
produkcyjnego).

Propagowanie na terenach chronionych produkcji rolnej,
zgodnej z ustawą o rolnictwie ekologicznym.

Wyeliminowanie zagrożeń degradacji gleb, rekultywacja
terenów zdegradowanych

Ocena wartości naturalnego potencjału produkcyjnego gleb
na terenie Gminy i ustalenie możliwości użytkowania gleb
zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju –
opracowanie eksperckie.

Upowszechnianie Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej ze
szczególnym uwzględnieniem wymagań środowiskowych.

Współpraca ze Starostą przy identyfikacji oraz
opracowywaniu powiatowego programu rekultywacji i
zalesienia zdegradowanych gleb.

brak

brak

brak

brak

Racjonalna eksploatacja lasów, zadrzewienia
Utrzymanie wielofunkcyjności lasów i wzmożenie ich
korzystnego oddziaływania na środowisko (poprawa
funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, glebochronnej i
rekreacyjnej).
Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach
rolniczych z uwzględnieniem stosowania różnorodności
gatunkowej.
Zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwej pozycji w
dokumentach planistycznych, w tym kształtowanie
granicy polno-leśnej i ochrona krajobrazu.

Rozwiązanie problemu defraudacji drewna w lasach
Ochrona zasobów kopalin
Współpraca ze Starostą w zakresie ograniczania
naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji
kopalin i pracom geologicznym, poprzez ulepszanie i
skuteczne egzekwowanie zasad postępowania w tym
zakresie wynikających z obowiązujących przepisów

Współpraca przy realizacji programu ochrony ekosystemów
leśnych i różnorodności w lasach.

brak

Wniosek do Starosty dotyczący weryfikacji klasyfikacji
gruntów Przeznaczenie w dokumentach planistycznych pod
zalesienie gruntów najniższych klas bonitacyjnych i
wyłączonych z produkcji.
Ustalanie lokalizacji zalesień i zadrzewień w dokumentach
planistycznych;

zrealizowane

Utrzymywanie istniejących zadrzewień przy drogach
gminnych;

realizowane
także w 2020

brak

Wspieranie wprowadzania zadrzewień przez właścicieli
gruntów na terenach rolniczych;

brak

Realizacja wspólnych działań z administratorami zasobów
leśnych na rzecz promocji racjonalnej gospodarki leśnej;

brak

Eliminowanie eksploatacji kruszyw bez stosownych
zezwoleń

Realizowane
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T ABELA 58.1 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : P OPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska

Podejmowane działania

Stan realizacji na
koniec roku 2020

Ochrona wód
Uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Dokończenie budowy kanalizacji wraz z obiektami
towarzyszącymi dla miasta Tuliszkowa;
Budowa kanalizacji deszczowej w Tuliszkowie
Budowa kanalizacji deszczowej w Smaszewie i
Grzymiszewie
Budowa kanalizacji na terenach wiejskich gminy zgodnie z
koncepcją rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie
Propagowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków

Redukcja ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze
źródeł przestrzennych (rozproszonych), trafiających do
wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede
wszystkim z terenów rolnych).

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i indywidualnych
oczyszczalni ścieków oraz likwidacja miejsc
wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do środowiska

Poprawa jakości wody do picia

W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak

Budowa oczyszczalni w Grzymiszewie

zrezygnowano

Budowa oczyszczalni w Smaszewie

zrezygnowano

Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z
rolnictwa (głównie: budowa płyt obornikowych i zbiorników
na gnojówkę w gospodarstwach rolnych)
Uwzględnienie treści programu działań na rzecz
ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł
rolniczych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
Stworzenie bazy danych dotyczącego produkcji i
magazynowania gnojowicy na terenie gminy oraz sposobu
jej zagospodarowania
Edukacja rolników w zakresie ograniczania rolniczych
zanieczyszczeń obszarowych
Wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o
coroczny monitoring odcieków z zamkniętego składowiska
w Tuliszkowie
Ewidencja zbiorników bezodpływowych w celu kontroli
częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania
planu rozwoju sieci kanalizacyjne
Identyfikacja i likwidacja i rekultywacja punktów
bezpośredniego zrzutu ścieków do wód lub ziemi
Opracowanie mechanizmów chroniących i eliminujących
„opłacalność” wprowadzania nieczystości płynnych
bezpośrednio do wód lub do ziemi
Wdrożenie mechanizmów chroniących i eliminujących
„opłacalność” wprowadzania nieczystości płynnych
bezpośrednio do wód lub do ziemi
Budowa sieci tranzytowej Ruda – Tuliszków;
Budowa sieci tranzytowej Imiełków – Smaszew;
Przebudowa stacji uzdatniania wody – Gadowskie
Holendry;
Przebudowa stacji uzdatniania wody – Imiełków;
Kontrola nad właściwym użytkowaniem stref ochronnych
ujęć wód podziemnych.

zrealizowano
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak
brak
zrealizowano z
budżetu gminy w tym
także w 2019 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak
brak
brak
zrealizowano
Zrealizowano w 2019
Zrealizowano w 2019
W realizacji
w tym w 2020 roku
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T ABELA 58.2 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : P OPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska
Ochrona powietrza
Poprawa jakości powietrza

Podejmowane działania
Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i
gospodarstwach domowych na rzecz paliw
niskoemisyjnych i energii elektrycznej poprzez:
a) przedsięwzięcia inwestycyjne
b) wprowadzenie stosownych zapisów w planach
zagospodarowania przestrzennego;
Termomodernizacja budynków będących w zasobie gminy i
podlegających jej jednostek;
Wspieranie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii;
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe;
Przygotowanie i wdrożenie koncepcji zasilania w gaz
ziemny;
Gazyfikacja gminy poprzez magistralę gazowa z gminy
Stare Miasto;
Budowa nitki gazociągowej Stare Miasto (Bicz) –
Tuliszków;
Uwzględnienie treści założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
Poprawa stanu dróg gminnych poprzez asfaltowanie,
utwardzanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Budowa dróg w Tuliszkowie;
Budowa dróg dojazdowych a Os. Młodych w Tuliszkowie;
Zwiększenie zadarnionej powierzchni biologicznie czynnej
na obszarach zurbanizowanych w celu zmniejszenia unosu
pyłu i uwzględnienie tego w planach zagospodarowania
przestrzennego;
Inwentaryzacja znaczących źródeł emisji pochodzących od
podmiotów gospodarczych i skorelowanie jej z bazą
danych Urzędu Marszałkowskiego podmiotów wnoszących
opłaty za korzystanie ze środowiska;
Uwzględnianie w dokumentach planistycznych strefy
ochronnej rurociągu gazowego;

Gospodarowanie odpadami
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w ramach związku gmin

Przyjęcie planu gospodarki odpadami wspólnie z gminami
zrzeszonymi w związku komunalnym „Czyste Miasto,
Czysta Gmina”;
Podjęcie nowej uchwały w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku w Mieście i Gminie
zgodnie z zapisami ustawy oraz planem gospodarki
odpadami;
Uczestniczenie w realizacji przedsięwzięć związku
komunalnym „Czyste Miasto, Czysta Gmina”;
Podejmowanie działań w zakresie gospodarki odpadami
zgodnych z planem gospodarki odpadami dla związku
komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”;
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
Wprowadzenie ewidencji odpadów;
Rekultywacja składowiska w Tuliszkowie zgodnie z
wymogami określonymi przez Starostę Powiatu w Turku;
Sukcesywna likwidacja nielegalnych nagromadzeń
odpadów (dzikich wysypisk śmieci);
Działalność edukacyjna społeczności lokalnej dotycząca
sposobu postępowania z odpadami komunalnymi (w tym
niebezpiecznymi) oraz zmierzająca do zapobiegania i
minimalizacji powstawania odpadów (zgodnie z
założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
konińskiego);

Stan realizacji na
koniec roku 2020

W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
realizowane
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
zrezygnowano

zrezygnowano

W realizacji
w tym w 2020 roku
w trakcie realizacji
brak

brak
W realizacji

zrealizowane
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
zgodnie z innymi
założeniami
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T ABELA 58.3 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : P OPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska
Klimat akustyczny
Poprawa jakości warunków akustycznych na obszarach
wymagających zapewnienia komfortu akustycznego

Pola elektromagnetyczne
Eliminowanie negatywnego oddziaływania na zdrowie
ludzi pól elektromagnetycznych

Podejmowane działania
Podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia
dopuszczalnych prędkości na najbardziej zagrożonych
odcinkach dróg, poprawie płynności ruchu oraz
ograniczeniu możliwości wjazdu pojazdów ciężkich;
Opracowanie koncepcji warunków ruchu tranzytowego
przez miasto Tuliszków;
Wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o wybudowanie
obwodnicy dla miasta Tuliszkowa.
Uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego stref ochronnych i ograniczeń związanych
z przebiegiem linii radiowych

Stan realizacji na
koniec roku 2020

W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak

brak

T ABELA 59 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : B EZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska
Chemiczne
Wyeliminowanie możliwości przedostania się do
środowiska środków ochrony roślin.

Wyeliminowania zagrożenia ze strony azbestu i PCB dla
zdrowia mieszkańców
Biologiczne
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób
pochodzenia zwierzęcego

Podejmowane działania
Upowszechnianie wiedzy o szkodliwym oddziaływaniu na
środowisko i zdrowie środków ochrony roślin oraz
zasadach oddawania sprzedającemu;
Opracowanie bazy danych dotyczącej przechowywania i
składowania zużytych środków ochrony roślin i opakowań
po nich;
Przeprowadzenie oceny i likwidacji zagrożenia środowiska
przez włókna azbestu i PCB;
Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych
zwierząt;
Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych
chorobą zakaźną zwierząt;

Stan realizacji na
koniec roku 2020

brak
brak
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2019 roku
W realizacji w 2020
roku brak wykonania

T ABELA 60 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : O CHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska
Utrzymywanie i rozwijanie różnorodności biologicznej i
krajobrazowej w Gminie

Podejmowane działania
Kontynuacja działań związanych z utrzymywaniem parków
dworskich w dobrym stanie
Utworzenie gminnej bazy danych dotyczącej terenów
cennych przyrodniczo i zasad korzystania z nich.
Wyznaczenie terenów i obiektów do objęcia ochroną:
- obszary chronionego krajobrazu,
- pomniki przyrody,
- stanowiska dokumentacyjne,
- użytki ekologiczne,
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
Wdrożenie skutecznych narzędzi planistycznych dla
ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez
weryfikację ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
Współpraca z administracją wojewódzką w zakresie
ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu;
Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej
społeczności lokalnych w zakresie zrozumienia celów
ochrony przyrody i różnorodności biologicznej (praca
ciągła);

Stan realizacji na
koniec roku 2020
W realizacji
w tym w 2020 roku

brak

W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
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T ABELA 61 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : D ZIAŁANIA HORYZONTALNE
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska
Zapewnienie środków na ochronę środowiska

Skuteczne zarządzanie administracyjne ochroną
środowiska

Wysoki poziom wiedzy ekologicznej mieszkańców

Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
środowiska
Monitorowanie realizacji programu i weryfikacja jego
zapisów

Podejmowane działania
ewidencja podmiotów wnoszących opłaty za korzystanie ze
środowiska i przekazywanie informacji do Urzędu
Marszałkowskiego,
wdrożenie zasady „zanieczyszczający (użytkownik) płaci”
przy opłatach za usługi w ochronie środowiska,
podejmowanie działań o pozyskanie środków
„zewnętrznych” zagranicznych i krajowych na ochronę
środowiska.
Wzmocnienie kadrowe urzędu w zakresie ochrony
środowiska
Dalsze prace w kierunku informatyzacji urzędu wraz ze
szkoleniami pracowników w tym zakresie oraz wymiana
sprzętu i oprogramowania
motywowanie nauczycieli do edukacji w zakresie ochrony
środowiska,
delegowanie kadr ochrony środowiska na szkolenia, kursy i
studia podyplomowe,
organizowanie (wspólnie z sąsiednimi gminami,
ewentualnie powiatem) szkoleń dla multiplikatorów
(sołtysów, kół gospodyń, nauczycieli) w zakresie ochrony
środowiska.
Prowadzenie wykazu dokumentów:
• prognozy oddziaływania na środowisko, – wnioski o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
• raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko,
• opracowania ekofizjograficzne,
• wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu
ochrony środowiska,
• wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów,
• wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności polegającej na zbieraniu odpadów
komunalnych.
Uwzględnianie kryterium ekologicznego przy zakupie
towarów i usług.
coroczny przegląd realizacji zapisów programu przed
podjęciem uchwały budżetowej,
wprowadzanie ewentualnych zmian do programu.

Stan realizacji na
koniec roku 2020
brak
brak
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak

W realizacji
w tym w 2020 roku

brak
W realizacji
w tym w 2020 roku
brak
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8.3.2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków został przyjęty uchwałą
nr 0007.12.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków". Plan stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
Dokument sporządzono w ramach projektu pt.: „Opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się
z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską
w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem
obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych
i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie
celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie
zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz
wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Podstawą opracowania efektywnego Planu była inwentaryzacja emisji gazów
cieplarnianych z terenu gminy (w dwóch obszarach: samorząd i społeczeństwo), oparta na jej
bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały
zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne
przyczyniające się do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną na terenie gminy Tuliszków końcowe zużycie
energii w roku bazowym wyniosło 139 238,04 MWh. Z kolei całkowita emisja CO2 do
atmosfery w roku bazowym wyniosła 45 172,96 t CO2.
Grupą, która zdecydowanie dominuje w bilansie ogólnym zużycia energii oraz emisji
dwutlenku węgla jest grupa Społeczeństwo. Grupa ta konsumuje ok. 96,94% całkowitej
energii oraz emituje blisko 94,71% ilości dwutlenku węgla.
Sektory o największym udziale energii są budynki mieszkalne (66209,2 MWh, co stanowi
47,55%), natomiast najmniejsze zużycie energii zanotowano w sektorze oświetlenia
publicznego (591,49 MWh, 0,42%). Struktura emisji pokrywa się w większości ze zużyciem
energii w poszczególnych sektorach – największa emisja związana jest z mieszkalnictwem
(24444,4 t CO2, 54,11%). Drugim podmiotem, co do wielkości emisji jest transport prywatny,
który emituje 14083,3 t CO2, co stanowi 31,18% całkowitej emisji na terenie gminy.
Natomiast najniższa emisja występuje w oświetleniu publicznym, zaledwie 0,39%.
Nośnikiem energii dominującym w strukturze zużycia paliwa jest węgiel kamienny,
którego zużycie w roku bazowym wynosiło 61 424,29 MWh, co stanowi 44,11% całkowitego
zużycia energii w gminie Tuliszków. Drugim nośnikiem co do wielkości zużycia jest olej
napędowy, którego zużyto 32550,27 MWh, co stanowi 23,38% zużycia energii na terenie
gminy. Mieszkańcy gminy Tuliszków najmniej wykorzystali węgla brunatnego zaledwie
19,47 MWh – czyli 0,01%. Emisja CO2 dla poszczególnych nośników pokrywa się z ich
zużyciem.
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Największą emisją zanotowano przy wykorzystaniu węgla kamiennego, a mianowicie
20 945,68 t CO2, co stanowi 46,37% całkowitej emisji na terenie gminy. Drugim co do
wielkości emisji, nośnikiem jest energia elektryczna, której zużycie przyczyniło się do
produkcji 9178,47 t CO2.
Najmniej emisji spowodowało zużycie węgla brunatnego- zaledwie 7,55 tony, co stanowi
0,02% emisji. Szczegółowe dane dotyczące emisji z poszczególnych nośników zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Po wnikliwej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Tuliszków w roku
2013, można stwierdzić, że każdy mieszkaniec gminy zużył około 13,05 MWh, a tym samym
wyprodukował ok. 4,23 ton CO2.
Inwentaryzacja źródeł i wielkości emisji pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów
problemowych. W związku z wynikami bazowej inwentaryzacji emisji stwierdzić należy:
•
•
•

Głównym emitentem CO2 w gminie Tuliszków jest sektor prywatny, a dokładniej
gospodarstwa domowe.
Znaczna część mieszkań ogrzewana jest węglem – najbardziej emisyjnym
nośnikiem energii.
Największy prognozowany wzrost zużycia energii oraz emisji CO2 nastąpi
w sektorze transportu przemysłu i usług.

Gmina Tuliszków poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej zobowiązuje
się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jej
obszarze, a w szczególności do:
•
•
•

Redukcji emisji gazów cieplarnianych,
Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
Redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie
energetycznej.

efektywności

Są to cele, które będą przyświecać Gminie nie tylko do 2020 roku, ale i w dalszej
perspektywie czasu. Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki
podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza.
Do kluczowych zadań należy zaliczyć:
•
•
•
•
•

Planowany proces termomodernizacji budynków publicznych i prywatnych
Wymiana kotłów węglowych na gazowe lub na bardziej sprawne kotły węglowe
Planowany rozwój i wspieranie instalacji OZE
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
Program edukacyjny z udziałem gminy

Planowany wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym
zużyciu energii w roku 2020
•
•
•
•

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji (np. Program Prosument)
Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczenie emisji
w skali europejskiej i krajowej
Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność
(np. tanie świetlówki energooszczędne)
Wymiana floty transportowej i sprzętu AGD/RTV itp. na energooszczędny
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8.3.2.1

Cele strategiczne i szczegółowe wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej

Cele strategiczne i szczegółowe oraz zakładany poziom redukcji emisji do roku 2020
Gmina przyjmując Plan gospodarki niskoemisyjnej zobowiązuje się do podejmowania
wszelkich działań zmierzających do realizacji celu strategicznego projektu, którym jest:
„Poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Tuliszków dzięki działaniom na rzecz
redukcji emisji dwutlenku węgla”.
Obszary strategiczne programu ochrony środowiska obejmują racjonalne użytkowanie
zasobów naturalnych i ochronę powietrza, poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery.
Zakładane działania oparte zostały na osiągnieciu długoterminowego celu strategicznego,
który zostały uszczegółowiony celami operacyjnymi.

T ABELA 62.1 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISYJNEJ : C EL OPERACYJNY 1
Stan realizacji na
koniec roku 2020
Cel operacyjny 1: Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów
komunalnych
Zakład Gospodarki
Modernizacja obejmuje docieplenie ścian
Komunalnej
zewnętrznych obiektu (300 m2), oraz docieplenie
2015-2020
brak
w Tuliszkowie
stropodachu o powierzchni 400 m2.
Zespół SzkolnoW zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono
Przedszkolny w
ocieplenie około m2 ścian zewnętrznych oraz
zrealizowano
2015-2020
Grzymiszewie Punkt
docieplenie stropu, i wymiana pozostałej
częściowo
filialny w Tarnowej
niewymienionej stolarki okiennej.
Zespół SzkolnoW zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono
Przedszkolny
ocieplenie około 350 m2 ścian zewnętrznych oraz
2015-2020
brak
w Grzymiszewie Punkt
docieplenie stropu.
filialny w Smaszewie
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono
Szkoła Podstawowa
ocieplenie około 951,5 m2 ścian zewnętrznych
W realizacji
2015-2020
w Ogorzelczynie
oraz wymiana dachu (ok 400 m2), i wymiana
w tym w 2020 roku
stolarki okiennej.
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono
Termomodernizacja
Świetlica wiejska
ocieplenie około 420 m2 ścian zewnętrznych oraz
2015-2020
brak
pozostałych
w Ogorzelczynie
docieplenie stropu
obiektów
Zakres zadań: modernizacja instalacji c.o. i
użyteczności
Pawilon Sportowy w
c.w.u.; ocieplenie stropodachu
Zrealizowano
publicznej
2015-2020
Tuliszkowie
niewentylowanego; wymiana okien i drzwi;
w 2018
ocieplenie ścian zewnętrznych.
Zespół Szkół
W latach 2015- 2020 zaplanowana jest pełna
w Tuliszkowie Punkt
termomodernizacja budynku.
2015-2020
brak
filialny w Kiszewach
Miejsko-Gminna
W latach 2015- 2020 zaplanowana jest pełna
Biblioteka Publiczna w
termomodernizacja budynku.
2015-2020
W realizacji
Tuliszkowie
W latach 2015- 2020 zaplanowana jest
Świetlica w Smaszewie
2015-2020
brak
termomodernizacja budynku.
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie
Budynek PKS
Zrealizowano
stropodachu wentylowanego, wymianę okien,
2015-2020
w Tuliszkowie
w 2018
wymianę drzwi, modernizację instalacji c.o.,
modernizację instalacji c.w.u.

Działanie

Obiekt

Zakres działania

Perspektywa
czasowa
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T ABELA 62.2 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISYJNEJ : C EL OPERACYJNY 1
Stan realizacji na
koniec roku 2020
Cel operacyjny 1: Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów
komunalnych
Świetlica wiejska
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
brak
w Ogorzelczynie
dachu budynków.
Przedszkole
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
brak
w Tuliszkowie
dachu budynków.
Miejsko-Gminna
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
Biblioteka Publiczna
dachu budynków.
brak
w Tuliszkowie
Szkoła Podstawowa
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
brak
w Ogorzelczynie
dachu budynków.
Budynek PKS
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
brak
w Tuliszkowie
dachu budynków.
Zespół SzkolnoMontaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
Przedszkolny
dachu budynków.
brak
w Tarnowej
Produkcja energii
Zespół SzkolnoMontaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
elektrycznej i energii
Przedszkolny
dachu budynków.
brak
cieplnej na połaciach
w Grzymiszewie
budynków
Zespół SzkolnoMontaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
użyteczności
Przedszkolny
dachu budynków.
zrezygnowano
publicznej
w Smaszewie
ZGK w Tuliszkowie
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
brak
dachu budynków.
Gimnazjum w
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
zrezygnowano
Tuliszkowie
dachu budynków.

Działanie

Obiekt

Szkoła Podstawowa w
Tuliszkowie
MGOK w Tuliszkowie
Hala sportowa
Tuliszkowie
Pawilon sportowy w
Tuliszkowie
Modernizacja
infrastruktury
wodociągowokanalizacyjnej
i racjonalna
gospodarka
zasobami
naturalnymi
Modernizacja
i rozbudowa
oświetlenia ulic

Oczyszczalnia Ścieków
w Tuliszkowie
Hydrofornia
w Tuliszkowie
/SUW Tuliszków/
Hydrofornia w Imiełkowie
/SUW Imiełków/
Gmina Tuliszków

Zakres działania

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
dachu budynków.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
dachu budynków. Warunkowo – niekorzystne
usytuowanie budynku.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
dachu budynków.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach
dachu budynków.
•
•

wymiana urządzeń na energooszczędne
montaż instalacji fotowoltaicznych na
połaciach dachu budynków.
• wymiana urządzeń na energooszczędne
• montaż instalacji fotowoltaicznych na
połaciach dachu budynków.
• wymiana urządzeń na energooszczędne
• montaż instalacji fotowoltaicznych na
połaciach dachu budynków.
modernizacji infrastruktury oświetlenia ulic
wdrożenie technologii LED

Perspektywa
czasowa

-

brak

-

brak

-

brak

-

brak

-

brak

-

W realizacji

-

Zrealizowano
w 2019 roku

-

W realizacji
w tym w 2019 roku

Strona 126 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

T ABELA 63 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISYJNEJ : C EL OPERACYJNY 2
Stan realizacji na
koniec roku 2020
Cel operacyjny 2: Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym i
rolnym
Projekt przewiduje wymiany kotłów węglowych
dzięki dofinansowaniu instalacji wysoko
Projekt ten przeznaczony
Ograniczenie emisji
sprawnych urządzeń grzewczych: węglowych
jest głównie dla
zanieczyszczeń
retortowych, gazowych, olejowych a także pomp
mieszkańców Osiedla
powstających ze
ciepła oraz innych czystych technologii pod
2015-2020
brak
Młodych w Tuliszkowie
spalania paliw na
warunkiem wykazania efektu ekologicznego,
i mieszkańców centrum
potrzeby c.o.
które będą rozpatrywane w sposób indywidualny.
Grzymiszewa.
Projekt zakłada wymianę 140 indywidulanych
systemów grzewczych.
Przygotowanie
Projekt przewiduje ok. 50% stopień wsparcia w
ciepłej wody
zakresie montażu około 120 instalacji do
użytkowej za
Mieszkalnictwo
przygotowania ciepłej wody obejmujące: 20
pomocą
jednorodzinne głównie
instalacji powietrznych pomp ciepła oraz 100
W realizacji
2015-2020
alternatywnych
w miejscowościach
instalacji kolektorów słonecznych.
w tym w 2020 roku
sposobów
Tuliszków i Grzymiszew
pozyskania energii
pierwotnej
Projekt zakłada montaż 100 instalacji o mocy
Produkcja energii
około 3 kWh mocy zainstalowanej na jednego
elektrycznej w
Gospodarstwa domowe
W realizacji
„Prosumenta”. Projekt zakłada dofinansowanie
2015-2020
instalacjach
w gminie Tuliszków
w tym w 2020 roku
około 100 instalacji opartych na 12 szt. paneli PV
prosumenckich
o mocy 250 W.

Działanie

Obiekt

Zakres działania

Perspektywa
czasowa

T ABELA 64 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISYJNEJ : C EL OPERACYJNY 3
Działanie

Obiekt

Zakres działania

Stan realizacji na
koniec roku 2020

Cel operacyjny 3: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

Modernizacja oraz
budowa dróg
lokalnych oraz
chodników i
ścieżek
rowerowych
/2015-2020/

Drogi na
terenie
Gminy
Tuliszków

-budowa ścieżek rowerowych w Tuliszkowie przy ulicy Zaremby, Poznańskiej i
Targowej w kierunku Krępy;
- budowa chodników na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie;
- budowa chodników we Wróblinie przy ulicy Tuliszkowskiej i Górnej;
-budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej przez wieś Krępa;
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie
miejscowości Nowy Świat;
- budowa chodników w Ogorzelczynie wzdłuż drogi powiatowej Tuliszków –
Tarnowa - Władysławów;
- budowa chodników wzdłuż drogi gminnej Ogorzelczyn-Grzymiszew;
- budowa chodników w Kiszewach wzdłuż drogi gminnej „Dryja – Kiszewy –
Grabowiec”;
- budowa chodników w Smaszewie na osiedlu bloków mieszkalnych;
- budowa chodników w Smaszewie wzdłuż dróg powiatowych Wrząca –
Smaszew oraz Smaszew – Tuliszków;
- budowa chodników przy drodze powiatowej Ruda – Małoszyna;
- budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej
Gadowskie Holendry - Tuliszków w Sarbicku;
- budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej
Tuliszków-Tarnowa – Władysławów w Tarnowej;
- budowa chodników wzdłuż drogi Wielopole – Piętno i Wielopole – Wróblina w
Wielopolu;
- budowa chodników w Grzymiszewie przy ulicy Polnej i Słonecznej.
- budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w Grzymiszewie (Grzymiszew –
Wielopole
i Grzymiszew – Imiełków);
- budowa chodników w miejscowości Piętno wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P
(Wrząca
– Smaszew) oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 4488P (Grzymiszew – Malanów)
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej przez centrum Piętna;
- budowa parkingów przy większości instytucji gminnych na terenie gminy
Tuliszków.
- budowa krajobrazowej ścieżki rowerowej na nasypie kolejowym w miejscowości
Imiełków, Grzymiszew, Wielopole, Piętno i Smaszew.

W realizacji
w tym w 2020 roku
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T ABELA 65 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISYJNEJ : C EL OPERACYJNY 4
Działanie

Interesariusze

Zakres działania

Stan realizacji na
koniec roku 2020

Cel operacyjny 4: Promocja i edukacja oraz wspieranie idei proekologicznych
Szkolenia
interesariuszy
projektu w zakresie
gospodarki
niskoemisyjnej
/Perspektywa czasowa
2015-2020/

Promocja i edukacja
postaw
proekologicznych
/Perspektywa czasowa
2015-2020/

Reprezentanci sektora
publicznego w tym kierownicy
poszczególnych wydziałów
zarządczych w gminie;
Właściciele/ kierownicy
produkcji prywatnych
przedsiębiorstw;
Społeczność lokalna.

W programie wykładów przewidziano szkolenie w zakresie
trzech podstawowych obszarów tematycznych, których
tematyka powinna zostać dostosowana do grup
docelowych.
• Racjonalne zarządzanie energią.
• Wykorzystanie OZE.
• Prawo i finanse.

W realizacji
w tym w 2020 roku

Mieszkańcy Gminy Tuliszków.

• Akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
inicjujące proekologiczne zachowania, które poparte
będą np. finansowaniem kół naukowych, organizacją
tematycznych konkursów oraz zakupem materiałów
edukacyjnych;
• Organizacje wyjazdów studyjnych do instytucji, instalacji
związanych tematycznie z projektem dla uczniów
placówek edukacyjnych na obszarze gminy;
• Zintensyfikowanie działań edukacyjnych powinno
nastąpić w stanowiskach organizowanych w trakcie
imprez kulturalnych i masowych np. festynów,
koncertów itp.;
• Wdrażanie elementów ekologicznych w strategiach,
dokumentach planistycznych i akcjach powiązanych;
• Zakup modelowego przykładu instalacji typu
OZE/energooszczędne urządzanie w strategicznym
punkcie/punktach gminy. Model powinien być oparty na
instalacji produkującej energię cieplną bądź elektryczną
oraz instalacji wykorzystującej te zasoby w sposób
innowacyjny i skupiający uwagę np. iluminację LED,
urządzenia mechaniczne, itp.

W realizacji
w tym w 2020 roku
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8.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Tuliszków zostało przyjęte uchwałą nr 0007.63.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest
podstawowym dokumentem dla władz samorządowych gminy, na podstawie, którego
prowadzona ma być polityka przestrzenna gminy, która wpływa na jakość przestrzeni
społeczno-gospodarczej oraz na środowisko przyrodniczo – kulturowe.
Głównym celem Studium jest określenie polityki przestrzennej, umożliwiającej
aktywizację społeczno-gospodarczą miasta i gminy z uwzględnieniem: ładu przestrzennego,
w tym urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymogów
ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dobra kultury współczesnej,
wymogów ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób
niepełnosprawnych, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb
obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeb interesu publicznego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest
aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych.
Ustalenia studium traktuje się jako wytyczne do planów miejscowych, zapewniające
przestrzeganie prawidłowego i planowanego rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej
gminy, ochrony interesów publicznych i zwiększenia skuteczności działalności administracji
w tej sferze. Zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami, w studium określone zostały tereny
rozwojowe dla: mieszkalnictwa, działalności gospodarczej, usług i rekreacji. Część terenów
rozwojowych pokrywa się z obszarami przewidywanymi pod wiodące funkcje w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z 1998 r., a następnie
zmienione w 2010 roku. Pozostałe tereny przewidywane pod rozwój - to nowe obszary
ustalone dla przyjętych kierunków rozwoju.
Perspektywiczny rozwój gminy, polegający na wzroście jakościowym, będzie miał
miejsce przede wszystkim na terenach już zainwestowanych, poprzez modernizację,
rozbudowę, a także wprowadzenie niekolizyjnego, uzupełniającego zainwestowania,
nawiązującego do otoczenia oraz powiązań komunikacyjnych.
8.4.1 Projekt „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie w 2019 roku uzyskał dofinansowanie i realizuje
projekt grantowy powierzony Gminie przez Fundację Promocji Gmin Polskich z/s
w Warszawie pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” tj. wsparcie procesu pogłębionych
konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w
zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów
inwestycyjno-budowlanych przez zastosowanie metod, technik i narzędzi konsultacji
społecznych w planowaniu przestrzennym, w ramach projektu przystąpiono do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II.
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8.5 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2015- 2020 została przyjęta uchwałą nr 0007.41.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2015- 2020.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2015- 2020, podobnie jak inne dokumenty strategiczne przygotowywane na różnych
szczeblach administracji publicznej, jest dokumentem uwarunkowanym prawnie.
Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), który w ramach zadań własnych
gminy przewiduje „opracowanie i realizację 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”.
Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz
wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób
przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki
szeroko rozumianych kwestii społecznych.
Dokument stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji
społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców,
w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
i doprowadzić do integracji społecznej.
Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W pracach nad nim uczestniczyli
przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty,
kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
kościoła, mieszkańcy gminy oraz eksperci.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków składa się
z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej
i programowej.
Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz
uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu.
Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz
diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, która została oparta na badaniu źródeł
zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w gminie bądź
obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron
oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizie
ankiet skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w gminie placówek oświatowych
oraz reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy).
Diagnoza została przeprowadzona w następujących obszarach: Demografia;
Infrastruktura techniczna; Komunikacja i transport; Gospodarka; Zasoby i warunki
mieszkaniowe; Edukacja i kultura; Ochrona zdrowia; Sport, rekreacja i turystyka;
Bezpieczeństwo publiczne; Pomoc społeczna; Sektor pozarządowy; Bezrobocie;
Bezdomność; Problemy uzależnień i przemocy w rodzinie; Problemy równości płci; Sytuacja
dziecka; Sytuacja osób starszych; Sytuacja osób niepełnosprawnych.
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Część programowa zawiera najistotniejsze założenia polityki społecznej gminy na
najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych
i kierunków działań. W części programowej są również wskazane podmioty realizujące
strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła finansowania i czas realizacji
wyznaczonych w dokumencie działań. Ponadto przedstawione są ramy finansowe strategii,
prognoza zmian oraz informacja na temat sposobu wdrożenia dokumentu oraz prowadzenia
monitoringu jego realizacji.
Gmina i Miasto Tuliszków w 2020 roku przyjęła kolejne plany i programy mające na celu
wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju gminy oraz założonych celów:
•

•

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2021- 2026” przyjęta Uchwałą nr 0007.72.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021- 2026;
„Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2020-2023” przyjęty uchwałą nr 0007.56.2020 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2020-2023.

8.5.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Podstawowym celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie zgodnie
z obowiązującym statutem jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych
osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz
umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
udzielana jest ze wzglądu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie
konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania.
Pomocy udziela się w szczególności z powodu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji rodzin korzystających
z pomocy społecznej było: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa.
Inne powody występują w mniejszym natężeniu.
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W ramach systemu pomocy społecznej świadczona jest praca socjalna skierowana na
przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym
osób i całych rodzin.
Praca socjalna, to szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania poprzez
wzmacnianie i zwiększanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
Prowadzona była m.in. w oparciu o kontrakt socjalny, mający na celu znalezienie najlepszego
rozwiązania dla trudnych sytuacji życiowych klienta. Było to m.in. poradnictwo rodzinne
i zawodowe, pomoc w załatwianiu spraw w innych instytucjach i organizacjach,
motywowanie do podjęcia terapii np. uzależnień, czy podjęcia pracy itp.
W ramach systemu pomocy społecznej świadczona jest praca socjalna skierowana na
przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym
osób i całych rodzin. Praca socjalna, to szereg działań mających na celu ułatwienie
funkcjonowania poprzez wzmacnianie i zwiększanie umiejętności samodzielnego
rozwiązywania problemów. Prowadzona była m. in. w oparciu o kontrakt socjalny, mający na
celu znalezienie najlepszego rozwiązania dla trudnych sytuacji życiowych klienta. Było to
m.in. poradnictwo rodzinne i zawodowe, pomoc w załatwianiu spraw w innych instytucjach i
organizacjach, motywowanie do podjęcia terapii np. uzależnień, czy podjęcia pracy itp.
Wsparciem systemu pomocy społecznej w minionym roku (2020) objęto 393 rodzin, w
tym 699 osób w rodzinach. Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie wydał 703 decyzje dotyczące
przyznania pomocy.
Nie stwierdzamy tendencji spadkowej, ani wzrostowej liczby osób korzystających z
pomocy społecznej. Kryteria dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z pomocy
społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701,00 zł; dla osoby w
rodzinie – maksymalnie 528,00 zł.

8.5.1.1

Struktura organizacyjna

W 2020 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: kierownik, 5 pracowników socjalnych, 2
asystentów rodziny, 4 pracowników świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500 plus), 2
pracowników ds księgowości oraz 1 pracownik ds. pierwszego kontaktu. Łącznie
zatrudnionych jest 17 pracowników w tym 2 przebywa na urlopie wychowawczym.
W związku z tym, że gmina realizuje usługi opiekuńcze, ośrodek pomocy społecznej
korzystał z usług 14 opiekunów zatrudnionych w formie umowy zlecenia.
8.5.1.2

Działalność w zakresie pomocy społecznej

Największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby otrzymujące pomoc w formie
dożywiania w ramach realizacji Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 oraz zasiłków celowych.
W wyniku zdarzenia losowego (pożary budynków mieszkalnych) udzielono pomocy 7
rodzinom. Łączna kwota wydatków w postaci zasiłków celowych wyniosła 15 000 zł.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50
ustawy o pomocy społecznej – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie (w rodzinie), która wymaga pomocy
innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
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w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W roku 2020, wsparciem w
postaci usług opiekuńczych zostało objętych 19 osób. Ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie
14 opiekunek.
Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych
szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom
kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom
publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Tuliszków.
W roku 2020 ze wsparcia w postaci stypendium o charakterze socjalnym oraz z zasiłku
szkolnego skorzystało w pierwszym półroczu 2020r - 164 uczniów na kwotę: 183,534 zł oraz
w drugim półroczu 131 uczniów na kwotę: 122 888 zł. Łącznie wydano 133 decyzje
administracyjne przyznające stypendium i zasiłki szkolne na ogólną kwotę: 306 422 zł.
Karta dużej rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014r. Karta Dużej
Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in.
z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu
elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin
wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.
Karta w formie elektronicznej ma wiele zalet - przede wszystkim członkowie rodzin
wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce
w przypadku kart w formie tradycyjnej (plastikowych).
Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku
minut od momentu, w którym użytkownik KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle
zamówienie na karty. W 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tuliszkowie wydał 96 karty zarówno w formie tradycyjnej jak i za pośrednictwem Platformy
Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

8.5.1.3

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (2014-2020)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie pozostaje we współpracy
z Caritas diecezji Włocławskiej. Pomocą objęto 450 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał
177 skierowań do wyżej wymienionej pomocy.
Rodziny otrzymały nieodpłatnie artykuły spożywcze – wsparcie w formie paczek
żywnościowych, w których skład wchodziły m.in. makaron, cukier, ryż, kasza, sery, miód,
mleko, olej, produkty w konserwach. W ramach realizacji programu przeprowadzone zostały
również warsztaty dietetyczne dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa na lata 2014-2020.
8.5.1.4

Inne działania

Opieka nad bezdomnymi.
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Pracownicy socjalni wraz z Policją monitorowali miejsca pobytu osób bezdomnych z
terenu gminy Tuliszków. Ośrodek kierował i opłacał pobyt w schronisku w okresie zimowym
bezdomnym, którzy wyrazili chęć umieszczenia. Dwie osoby skierowane do Schroniska dla
bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Kaliszu
Ustalania prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień
osób do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Prawo do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawane jest na okres 90 dni.
W 2020 roku wydano 12 decyzji w tej sprawie.
Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny - w 2020 r. z tej formy pomocy
skorzystało 6 rodzin.
8.5.2 Asystent rodziny
Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu
rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny,
zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów
instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo –
wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia
codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) gdy ośrodek
pomocy społecznej ma informacje o osobach, które nie radzą sobie w opiece nad dziećmi,
najpierw trafia do nich pracownik socjalny. Jego zadaniem jest przeprowadzenie z rodziną
wywiadu środowiskowego i analiza jej sytuacji. Jeśli będzie z niej wynikać konieczność
przyznania asystenta, kierownik ośrodka kieruje taką osobę. Asystenta może też do rodziny
skierować sąd, wydając odpowiednie zarządzenie w ramach postępowania prowadzonego w
przypadku, gdy zagrożone jest dobro dzieci. Taką możliwość przewiduje art. 109 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), a statystyki MRPiPS pokazują, że to rozwiązanie jest
coraz chętniej wykorzystywane. W roku 2020 wsparciem asystenta rodziny objętych było 18
rodzin z terenu Gminy Tuliszków.
Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy profesjonalną pracę socjalną, jako działalność
nakierowaną na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na
rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. W ramach pracy
socjalnej dokonuje się licznych działań mających na celu poprawę jakości życia społeczności
lokalnej, animację środowiska lokalnego, pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi a także
realizującymi zadania pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze).
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Turku w dokonywaniu ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
oraz ocen rodzin zastępczych. W roku 2020 pracownicy socjalni brali udział w spotkaniach
online (ze względu na panującą pandemię), a także przekazywali w formie pisemnej oceny
sytuacji dziecka (dotyczy siedmiorga dzieci z terenu naszej gminy).
Praca socjalna obejmuje interwencje kryzysowe w sytuacjach zagrożenia funkcjonowania
rodziny – Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Sądem Rejonowym w
Turku , Kuratorami Sądu Rejonowego w Turku oraz Komisariatem Policji. W 2020 roku
pracą socjalną oraz wsparciem w postaci poradnictwa specjalistycznego objęto 174 rodzin.
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8.5.3 Realizacja zadań zleconych
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie realizuje ponadto:
•
•
•
•
•
•
•
•

ustawę o świadczeniach rodzinnych (od 2004 rok)
ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (od 2014 r.)
ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (od 2007 r.)
ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (od 2016 r.)
Program Rządowy "Dobry Start"( od 2018 r.)
ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -świadczenie 500 "plus”- (od 2016
r.).
program „ Czyste powietrze” ( od 2020r.)
program „ Wspieraj Seniora”( od 2020r.)

Powyższe ustawy są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Organem
właściwym do realizacji zadań jest Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.
8.5.3.1

Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 29 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych funkcjonuje od 1 maja
2004 roku. Katalog świadczeń zawartych w tej ustawie jest bardzo obszerny, a mianowicie:
•

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego - świadczenia skierowane są do rodzin z
dziećmi. Uprawnienia do zasiłku rodzinnego uzależnione są od spełnienia ustawowego
kryterium dochodowego. Natomiast poniżej przedstawione dodatki do zasiłku
rodzinnego, obwarowane są wymogami wynikającymi ze szczególnych uprawnień
członków rodziny:
o z tytułu urodzenia dziecka
o z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
o z tytułu samotnego wychowywania dziecka
o z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
o z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
o z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
o z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania (dojazdy/internat).

Świadczenia opiekuńcze - świadczenia skierowane są do dzieci z orzeczeniami
o niepełnosprawności oraz do osób dorosłych legitymujących się orzeczeniami o stopniu
niepełnosprawności. Oprócz wskazanych orzeczeń, niezbędne jest spełnianie dodatkowych
warunków.
Zasiłek pielęgnacyjny,
Świadczenie pielęgnacyjne,
Specjalny zasiłek opiekuńczy – kryterium dochodowe
Świadczenie rodzicielskie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
(becikowe).
W roku 2020 na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono łącznie
5.024464,17 zł, w tym:
- na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 1 702 393,17 zł/ 15 707 świadczeń,
w tym 75 019,17 zł w ramach "złotówka za złotówkę"
na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 832 369 zł / 3 857świadczeń
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na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 1 904 247 zł / 1 055 świadczeń
specjalny zasiłek opiekuńczy – 206 088 zł / 333 świadczenia
świadczenie rodzicielskie – 297 367 zł / 325 świadczeń
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 82 000 zł / 82 świadczenia
Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości: 403 791 zł (1 085
świadczeń).
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby j.w. – 100 690 zł (778 św.).
Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych ogółem w 2020 r. wyniosła: 722
rodzin w tym 419 rodzin pobierało zasiłki rodzinne z dodatkami na dzieci.
8.5.3.2

Zasiłek dla opiekunów

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – z
tytułu realizacji tej ustawy w minionym 2020 roku wypłacono 40 580 zł (66 św.).
Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta odprowadził do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
kwotę 9 555 zł tytułem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz 893 zł na składki
na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających to świadczenie.
8.5.3.3

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, daje
wsparcie dla rodzin z dziećmi, na rzecz których są zasądzone alimenty od jednego (dwojga)
rodziców, ale nie można ich wyegzekwować. W 2020 roku z tytułu realizacji powyżej
wskazanej ustawy wydatkowano 286 513 zł (630 świadczenia). Z funduszu alimentacyjnego
korzystało 37 rodzin w tym 56 osób uprawnionych.
W ramach tej ustawy Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków jest organem właściwym
wierzyciela oraz organem właściwym dłużnika.
Wobec dłużników alimentacyjnych czynione jest postępowanie administracyjne w celu
nakłonienia ich do płacenia zobowiązań alimentacyjnych na rzecz swoich uprawnionych
dzieci, a także na rzecz organu właściwego dłużnika (Burmistrz) i budżetu państwa.
8.5.3.4

Realizacja ustawy "ZA ŻYCIEM"

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016 r. z dnia
4 listopada 2016 r.
Z tytułu urodzenia się 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 przysługuje jednorazowe
świadczenie w wysokości 4 000 zł.
Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tuliszkowie w roku 2020 nie wypłacił świadczenia „ za życiem”, ponieważ nie
wpłynął żaden wniosek o to świadczenie.
8.5.3.5

Program "DOBRY START"

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
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Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dla dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Programem nie są objęte dzieci w zerówce, uczniowie szkół dla dorosłych oraz studenci.
W roku 2020 z programu skorzystało 1433 dzieci na łączną kwotę: 429 900,00 zł.
8.5.3.6

Świadczenia wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci („500+”).
W ramach realizacji tej ustawy wypłacono: 12 579 891,04 zł – 25160 świadczeń w
2020roku ( średnio 2 100 świadczeń miesięcznie).Program obejmował swoim zasięgiem
blisko 1 400 rodzin z terenu gminy i miasta Tuliszków.
Od lipca 2019 roku świadczenia wychowawcze są skierowane do wszystkich dzieci do 18
roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

8.5.3.7

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Rozporządzenie ministra klimatu z dnia 2 października 2020r. określa wzór żądania
zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.
W roku 2020 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie po
wnikliwej analizie sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawców wydał 25 zaświadczeń
dotyczących przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

8.5.3.8

PROGRAM ,,WSPIERAJ SENIORA''

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz
Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym
przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środków higieny osobistej.
Program adresowany jest do: osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w
związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70
roku życia.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która
korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach
Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod
numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów.
Program realizowany był od 20 października 2020r do 31 grudnia 2020 roku.
W 2020 r. z tej formy wsparcia skorzystało 13 seniorów. W związku z utrzymującym się
stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo
osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu
„Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał
2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności
od sytuacji epidemicznej w kraju.
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8.5.4 Projekty realizowane w 2020 roku
8.5.4.1

„Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań”

Gmina i Miasto Tuliszków/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
od stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2021r. realizuje projekt pt. „Lepsza struktura
organizacyjna większą skutecznością działań” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, którego celem
głównym jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-GOPS w Tuliszkowie poprzez
rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację
wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w Ośrodku, służące poprawie jakości obsługi
klientów ośrodka pomocy społecznej. Dofinansowanie na realizację projektu: 415 386,93 zł w
tym dofinansowanie ze środków UE: 350 088,10 zł.
8.5.4.2

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Gmina i Miasto Tuliszków/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
uczestniczyła w naborze wniosków o powierzenie grantu w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19.
Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020
ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu
„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce” są działania związane z
zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w
obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Projekt
zakładał udzielanie wsparcia w formule grantowej skierowanej do jednostek samorządu
terytorialnego na terenie Województwa Wielkopolskiego.

8.5.5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i
Miasta Tuliszków zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.86.2019 z 30.12.2019 r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 r. oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Tuliszków na
lata 2020-2021 zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.85.2019 z dnia 30.12.2019
realizowany był przez Urząd GiM w Tuliszkowie.
Uchwałą nr 0007.39.2018 Rada Miejska w Tuliszkowie z dnia 14 września 2018 roku
określiła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
i Miasta Tuliszków, która wynosi 120 zezwoleń, w tym:
•
•

•

40 zezwoleń zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych
do spożycia: 8 szt. w miejscu sprzedaży i 32 poza miejscem sprzedaży,
40 zezwoleń zawierających 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia: w miejscu sprzedaży 8 szt., poza miejscem sprzedaży 32
szt.,
40 zezwoleń zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży 8 szt., poza miejscem sprzedaży 32 szt.

W uchwale określone zostały również zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków. Na podstawie m.in. tej uchwały
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o wydanie
zezwoleń na handel alkoholem.
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Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez podmioty gospodarcze w 2020 r., które
wyniosły 135 130,23 zł środki niewykorzystane w 2019r.- 97 891,00zł, przeniesione na
2020r. wyniosły 217 891.zł. W 2020r. wykorzystano 69 704,07 zł. Niewykorzystana kwota w
2020 r. tj. 163317,00 zł zgodnie z przepisami została przeniesiona na 2021r.
Nadmienić należy, że powodem niskiego wykorzystania środków była sytuacja
epidemiologiczna i ograniczenia wynikające z SARS CoV-2. Nie mogły realizowane zgodnie
z planem zajęcia w świetlicach w Grzymiszewie i Tuliszkowie.
Uruchomiona w 2020r. w budynku MGOK w Tuliszkowie świetlica opiekuńczowychowawcza z programem profilaktycznym „TOP SECRET”, która miała funkcjonować
trzy dni w tygodniu zaprzestała działalności wraz ze wszystkimi placówkami oświaty i
kultury. Jedynie punkt konsultacyjno – informacyjny funkcjonował ale też przerwą od lutego
do czerwca.
Ponadto grudniu 2020 roku wydanych zostało 27 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, które traciły ważność z końcem 2020 r. i opłata za korzystanie z tych
zezwoleń wpłynęła przed ich wydaniem czyli tuż przed końcem roku.

8.5.6 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.9.2012 z dnia 13 marca 2012r.Komisja
liczy 7 osób, ale od 13 marca 2019r. pracuje w 6 osobowym składzie.
Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r.
wydatkowano 14 330,00 zł. W omawianym okresie Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń. Zaopiniowała 12 wniosków o wydanie
zezwolenia na handel alkoholem, w tym dwa zezwolenie na punkt gastronomiczny.
Komisja wystosowała 65 pism o stawienie się na posiedzenie komisji osób mających
problem alkoholowy oraz 3 zaproszenia do członków ich rodzin. Przeprowadzono rozmowy
motywujące do zaprzestania
lub ograniczenia picia szkodliwego z 6 osobami
nadużywającymi alkohol oraz z 2 domownikami w celu rozeznania skali problemu i sytuacji
osoby zgłoszonej do komisji. Komisja skierowała 1 wniosek do sądu o zastosowanie
przymusowego leczenie na (koszt 100,00zł).
Wszyscy członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych wzięli
udział w warsztacie dotyczącym zasad funkcjonowania komisji i tworzenia gminnego
programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Zgodnie z art. 18 ust 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeprowadziła z
upoważnienia Burmistrza kontrolę w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwolenia –
wszystkich punktów sprzedaży i podawania alkoholu. Kontrolą objętych 33 punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (wszystkie). W trakcie kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W celu realizacji i wspierania kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość
mieszkańców zakupiony został pakiet materiałów profilaktyczno- edukacyjnych dotyczących
profilaktyki oraz informacyjnych (m.in. ulotki i plakaty „gdy bliska osoba pije”, „jesteśmy po
to by pomagać”). Koszt 222,50zł. Materiały były przekazane do szkół, ośrodków zdrowia,
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wywieszone na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, tablicy
informacyjnej na Placu Wolności oraz wykładane na stolikach w Urzędzie Gminy i Miasta
w Tuliszkowie.
Ponadto GKRPA opracowała własne ulotki edukacyjno – informacyjne tj. podstawa
działania, zadania, sposób obliczania stężenia alkoholu we krwi, sygnały ostrzegawcze, co to
jest picie szkodliwe, ryzykowane, a kiedy jest to już uzależnienie od alkoholu oraz gdzie
szukać pomocy; były one sukcesywnie wykładane wraz z innymi ulotkami i broszurami na
stolikach znajdujących się w korytarzach UGiM w Tuliszkowie.
Inne działania jakie podejmowała w omawianym okresie GKRPA to: opiniowanie pism o
dofinansowanie ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiniowanie programów
profilaktycznych, Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2021r., przygotowywanie
wniosków do sądu o zastosowanie leczenia przymusowego, udział przedstawiciela komisji w
pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, udzielanie odpowiedzi do prokuratury, sądu, policji
dot. osób mających problem alkoholowy. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ściśle współpracowała z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
który kierował osoby uzależnione oraz współuzależnione do punktu konsultacyjno –
informacyjnego. Ponadto współpracowała z Komisariatem Policji w Tuliszkowie, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział Turek,
kuratorem i Sądem Rejonowym w Turku.
Wiele osób z uwagi na pandemię nawiązywało kontakt telefoniczny szukając wskazówek
i pomocy u członków GKRPA lub z punktem konsultacyjno – informacyjnym. Wnioski do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zmotywowanie do podjęcia
leczenia najczęściej kierował Komisariat Policji w Tuliszkowie, Miejsko- Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, rodzina uzależnionego, sąsiedzi itp., ponadto
członek GKRPA jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego i uczestniczył w posiedzeniach
grup roboczych tego zespołu.

8.5.7 Rozwiązywanie problemów alkoholowych
Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowane w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r..
Zapłacono za warsztaty „profilaktyka stosowania alkoholu i nikotyny”, uczestnikami byli
uczniowie klas VI, VII i VIII ze ZSP w Grzymiszewie. Koszt 2 093,00zł. Liczba uczestników
112 uczniów.
W 2019r. przeszkolono 10 realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele
Zippiego” tj. nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, którzy w kolejnych latach
zobowiązali się realizować program w grupach dzieci 6 letnich. W 2020r. w ramach
kontynuacji tego programu udzielono dofinansowania w kwocie 2589,95zł a wykorzystano 1
699,95zł (pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim semestrze tj. w 2021r. na
kontynuację międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele
Zipppiego” w Przedszkolu w Tuliszkowie.
Celem głównym programu jest promocja zdrowia psychicznego u dzieci 6 letnich i
wsparcie profilaktyczno – edukacyjne dla dorosłych. Program obejmuje cykl 24 spotkań,
których realizacja rozpoczęła się na przełomie października/listopada 2020r. a zakończona
zostanie w czerwcu 2021r. w dwóch grupach wychowania przedszkolnego 6 latków i 5/6
latków:
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•

•

w grupie 5/6 latków program realizowany był przez 2 trenerki (przeszkolone
nauczycielki) – dotyczyły I („Uczucia”) i II części programu („Komunikacja”) - odbyło
się 8 spotkań, w których wzięło udział 21 dzieci,
w grupie 6 latków realizator programu zrealizował 7 spotkań z bloku tematycznego
„Uczucia” - 4 spotkania i 3 z bloku „Komunikacja”., z 20 dzieci.

W w/w grupach odbyło się także dodatkowe spotkanie tzw. „zerowe”, na którym
zapoznano grupy z realizowanym programem i głównym bohaterem spotkań – „Zippim”
Natomiast z powodu reżimu sanitarnego z powodu Covid-19 zrezygnowano ze spotkania z
rodzicami a wystosowano do rodziców list, w którym przedstawiono założenia, treści, cele
programu oraz formy współpracy, które obejmują m. in. wykonanie „ćwiczeń domowych” do
pracy rodziców z dzieckiem w domu. Wszyscy rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w
realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”.
Wsparciem merytorycznym przy realizacji programu były zakupione z dofinansowania
materiały dla dzieci tj. zeszyty ćwiczeń oraz komplety materiałów zużywalnych. Zakupiono
również kamizelki odblaskowe z logo przedszkola i „Przyjaciele Zippiego”. W celu
doposażenia kącika profilaktycznego zakupiono ulotki profilaktyczno edukacyjne dla
rodziców. Do hodowli patyczaków zakupiono terrarium. Łączna liczba uczestników 41 dzieci
wraz z rodzicami.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczna zostało przeprowadzone szkolenie w terenie (w 31
sprzedawców i przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Przedmiotem szkoleń była szeroko pojęta profilaktyka alkoholowa, a
głównym celem uświadomienie uczestnikom szkolenia konsekwencji wynikających z
niedozwolonej, nielegalnej sprzedaży alkoholu, a także trening przydatnych w pracy
sprzedawcy umiejętności, np. asertywnego odmawiania oraz szkodliwość picia alkoholu.
Ponadto w trakcie szkolenia przedstawione zostały fakty związane z procesem uzależnienia,
skala zjawiska, zagrożenia związane z konsumpcją alkoholu, wzory spożycia alkoholu w
Polsce, problem alkoholizmu wśród nieletnich, sprzedaż alkoholu nieletnim, przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym interpretacja m. in. art.
2 najbliższa okolica, art.18 powody cofnięcia zezwoleń, art. 43-45 konsekwencje wynikające
z łamania obowiązków wynikających z korzystania z zezwoleń.
Ponadto dopuszczalność reklamy i promocji alkoholu, uświadomienie konsekwencji
prawnych, moralnych i społecznych wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu,
odmowa sprzedaży, sposoby wspomagające współpracę sprzedawcy z Policja i GKRPA
nakierowaną na respektowanie obowiązków wynikających z korzystania z zezwoleń. Dużo
czasu poświęcono na trening umiejętności związanych z odmową podania alkoholu
nieletnim, nietrzeźwym. Trener kładł nacisk na aspekty nie tylko moralne ale również na to,
że to działanie niezgodne z prawem. Ze szkolenia sporządzony został Raport, w którym m. in.
zawarto przebieg szkoleń spostrzeżenia, wnioski i ich interpretacja, propozycje działań
profilaktycznych.
Systemem gospodarczym odnowione zostały pomieszczenia w MGOK i uruchomiona
została świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem profilaktycznym „TOP SECRET”.
Została reaktywowana w styczniu 2020r. i nim rozwinęła działalność została zamknięta z
powodu pandemii wraz z innymi placówkami oświaty i kultury i do dnia dzisiejszego nie
wznowiła działalności.
W celu realizacji i wspierania kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość
mieszkańców zakupiony został pakiet materiałów profilaktyczno- edukacyjnych dotyczących
profilaktyki oraz informacyjnych (m.in. ulotki i plakaty „gdy bliska osoba pije”, „jesteśmy po
to by pomagać”).
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Dla bezpiecznego funkcjonowania GKRPA oraz pracy punktu informacyjno konsultacyjnego zakupiono środki ochrony dla członków GKRPA oraz punktu
konsultacyjnego oraz wykorzystywano środki zakupione przez Urząd Gminy i Miasta w
Tuliszkowie.
Sfinansowano wyjazd dzieci ze świetlicy z Grzymiszewa (30 uczniów) do parku
trampolin Saltos (600,00zł), pokaz Einstaina, zabawa w Centrum Nauki Expreymentarium,
pobyt w labiryncie laserowym Arenie Laser Games oraz transport Grzymiszew- ŁódźGrzymiszew. Dofinansowano zakup nagród (piłek) i napojów na zajęcia sportowe w okresie
ferii.
W ramach konkursu „organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych z programem
profilaktycznym realizowano program: „Mały mistrz”, którego celem jest rozwijanie osobistej
odpowiedzialności, uświadamianie na czym polega presja rówieśnicza i jak się jej
przeciwstawiać, co to jest uzależnienie, jaki wpływ na rozwój człowieka ma zażywanie
środków psychoaktywnych zrealizowano:
Klub Sportów i Sztuk Walk na prowadzenie zajęć w oparciu o program profilaktyczny
otrzymał na prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych z elementami samoobrony w
Grzymiszewie dla wsi Gozdów, Piętno, Tarnowa, Ruda, Babiak, Imiełków oraz w
Tuliszkowie dla wsi Kiszewy, Ogorzelczyn, Smaszew, Gadowskie Holendry, Wymysłów.
Zajęcia adresowane dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Program realizowany
był do 31 grudnia 2020 r., udział wzięło 24 dzieci.

8.5.7.1 Działalność punktu konsultacyjno–informacyjnego
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzony był
przez Studio Profilaktyczno- Terapeutyczne „AL.-AL.” ze Słupcy. Punkt był czynny w każdą
środę w godzinach od 1100 – 1700.
Praca punktu obejmowała:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

spotkania indywidualne z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Były to
spotkania diagnostyczne, wspierające i motywujące do podjęcia terapii z choroby
alkoholowej,
edukacyjne zajęcia grupowe w formie grupy wparcia dla uzależnionych,
porady telefoniczne na wzór telefonu zaufania,
bezpośrednie i telefoniczne kontakty instytucjonalne m.in. z MGOPS, sądem rodzinnym,
asystentami rodziny oraz kuratorami sądowymi,
wspieranie grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików,
przyjmowanie osób w ramach tzw. pierwszego kontaktu,
składanie informacji o przebiegu terapii do komisji,
prowadzenie ewidencji przyjęć i wykonywanych podczas dyżurów działań i czynności,
prowadzenie stałej opieki mającej na celu motywowanie do podjęcia leczenia lub
kontynuowania dalszego leczenia.

W okresie sprawozdawczym w książce ewidencyjnej punktu konsultacyjno –
informacyjnego odnotowanych zostało 250 wpisów. Składają się na nie zarówno
bezpośrednie rozmowy motywująco – wspierające, porady z zakresu uzależnień i trzeźwości
w rodzinie, porady i wsparcie dla ofiar przemocy domowej, a także służbowe rozmowy
telefoniczne i kontakty instytucjonalne.
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Odpowiednim wsparciem objęte są osoby, które po kryzysach nawrotowych powracają na
drogę trzeźwości podejmując regularną współpracę z Punktem Konsultacyjno –
Informacyjnym w Tuliszkowie.
Zestawienie danych liczbowych przedstawia się następująco:
•
•
•

wizyty osobowe z bezpośrednią rozmową – 61
robocze kontakty instytucjonalne i czynności organizacyjne– 12 ,
służbowe kontakty telefoniczne /w tym uzgodnienia i porady – 144,
W rozbiciu na poszczególne kategorie:

•
•
•
•

osoby uzależnione od alkoholu - 28 spotkań bezpośrednich i 5 rozmów telefonicznych,
osoby współuzależnione – 16 spotkań,
ofiary przemocy w rodzinie – 11,
grupowe zajęcia edukacyjne dla grupy wsparcia – 10 spotkań, w których udział wzięło
łącznie 33 uczestników.

Wsparciem organizacyjnym objęta jest także grupa Anonimowych Alkoholików
„Ocalenie”, której funkcjonowanie znacznie utrudnił stan epidemii.
Liczba osób korzystających z porad Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w 2020r.
wyniosła 40 osób.
Punkt konsultacyjno – informacyjny prowadzi akcję informacyjną dotyczącą uzyskania
pomocy w zakresie spotkań, zjazdów i terapii o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

8.5.7.2 Działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Grzymiszewie
Świetlica socjoterapeutyczna w Grzymiszewie. Zajęcia prowadzone były dwa dni
w tygodniu po 3 godziny.
Zajęcia prowadzone były ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, spowodowaną
wirusem SARS-CoV-2 odbywały się tylko od stycznia do 11 marca oraz od 1 do 26
października 2020r., dwa dni w tygodniu po 3 godziny dziennie wtorek i czwartek) od godz.
15.30 do 18.30.
8.5.7.3

Działalność Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Tuliszkowie

W styczniu 2020 r. w budynku MGOK w Tuliszkowie została reaktywowana świetlica
opiekuńczo - wychowawcza z programem profilaktycznym „TOP SECRET”. Świetlica po
odnowieniu pomieszczeń, których koszt wyniósł 2 073,57zł. Świetlica rozpoczęła działalność
i miała funkcjonować trzy dni w tygodniu a zaprzestała działalności wraz ze wszystkimi
placówkami oświaty i kultury tj. od 13 marca 2020 r.

8.5.8 Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” .
„Niebieska Karta” to procedura polegająca na rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego
wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz
podjęcie działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są
przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia i gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje
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poprzez wypełnienie formularza A przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i
przekazanie do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie
przekazuje go członkom Zespołu lub grupy roboczej. W celu rozwiązywania problemów
związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach
Przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności
od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych
przypadkach. Członkami grup roboczych są członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 30 „Niebieskich Kart”. Odbyły się
34 posiedzenia GRUPY ROBOCZEJ Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie Zespołu
diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali
możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również
możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w
środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.

8.5.9 Współpraca Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
Gmina i Miasto Tuliszków prowadzi od wielu lat działania zmierzające do wzmocnienia
sektora pozarządowego i aktywnych obywateli. Działania te znajdują swoje odzwierciedlenie
nie tylko w coraz większej ilości zadań zlecanym tym organizacjom, ale także są realizowane
poprzez wiele różnych form współpracy. Co roku wzrasta ilość zadań publicznych zlecanych
organizacjom, systematycznie wzrasta też ilość środków w budżecie gminy i miasta
przeznaczonych na współpracę z III sektorem.
8.5.9.1

Program współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy
określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, zaś ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie nakłada na organ administracji publicznej obowiązek uchwalenia rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Roczny program współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr
0007.84.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 30 grudnia 2019 r.
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Współpraca Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oparta jest o
zasady:
•

•

•

pomocniczości – oznacza to, iż gmina powierzała organizacjom pozarządowym realizacje
zadań własnych, a organizacje zapewniały ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy,
suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami
kształtowane były z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej
działalności statutowej,
partnerstwa – oznacza to, że osiągano wspólnie wytyczone cele, na zasadach dobrowolnej
współpracy równorzędnych sobie podmiotów,
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•
•

•

efektywności – oznacza to, że wspólnie dążono do osiągania możliwie największych
efektów realizacji zadań publicznych,
uczciwej konkurencji – oznacza to, że stosowano te same kryteria przy dokonywaniu
oceny działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, a także udzielano tych
samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne
jak i niepubliczne
jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami były
powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych
procedur i kryteriów podejmowanych decyzji.

Celem głównym Programu było zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie partnerstwa
pomiędzy gminą, a organizacjami.
Do celów szczegółowych należała przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb, a także racjonalne wykorzystanie publicznych
środków finansowych. Niezmiernie ważne było również promowanie i wzmacnianie postaw
obywatelskich, integracja organizacji lokalnych czy też wzmacnianie ich potencjału.
Zakres zadań objętych Programem obejmował wyłącznie sferę zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy, a dotyczących zadań gminy na rzecz lokalnej społeczności.
Do zadań priorytetowych należało:
•

•

•

•

•

•

W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:
o organizowanie i prowadzenie warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób
niepełnosprawnych
o organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla osób
niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność
W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
o Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz
uczestnictwa seniorów w życiu społecznym
o Wspieranie rozwoju środowiskowych usług dla osób w wieku emerytalnym
o Wspieranie działań mających na celu organizację warsztatów, wykładów naukowych
itp. dla seniorów
W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
o Organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji na terenie
gminy, w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturalnego
o Organizowanie warsztatów twórczych,
o Organizowanie na terenie gminy obchodów rocznic historycznych
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
o organizowanie zajęć, zawodów, turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych i
turystycznych dla mieszkańców gminy w szczególności o charakterze otwartym,
o Popularyzacja rekreacji ruchowej
W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
o Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy i miasta Tuliszków
o Zagospodarowanie czasu wolnego
W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności
poprzez realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Tuliszków na rok 2020.
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Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja
konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki
oraz osoby reprezentujące i wskazane przez organizacje. Imienny skład komisji konkursowej
wraz z wyznaczeniem przewodniczącego komisji oraz regulamin jej pracy określa
zarządzenie Burmistrza. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. Prace komisji mogą być
prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu komisji. Otwarcie
i rozpatrzenie przez komisję ofert następuje w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Posiedzenie, na którym dokonuje się oceny formalnej i merytorycznej ofert odbywa się na
posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez
członków komisji poprzez wypełnienie formularza. Ocena merytoryczna ofert dokonywana
jest indywidualnie przez członków komisji przez przyznanie określonej liczby punktów na
formularzu. Ocenę merytoryczną komisji ustala się poprzez zsumowanie ocen przydzielonych
ofercie przez wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu komisji.
Komisja biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez
oferenta dotacji oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w
konkursie, przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla wybranych oferentów.
Komisja sporządza protokół konkursu oraz listę wybranych ofert i przedstawia je
Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków. Ostateczną decyzję o wysokości dotacji
wyłonionych w konkursie podmiotów podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.

Gmina i Miasto Tuliszków podejmowała współpracę z organizacjami w formie:
•

•
•

•
•
•

•
•

zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie,
w formach powierzania lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji (w tym dofinansowanie wkładu własnego organizacji do
projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł
zewnętrznych),
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach,
konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez
Radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie
z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr XXXVIII/263/10 z dnia
3 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tworzenia w miarę potrzeb przez gminę wspólnych zespołów o charakterze doradczym i
inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli gminy,
prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych,
współorganizowanie konferencji, forum wymiany doświadczeń, itp.,
przekazywania organizacjom przez gminę, w miarę możliwości i w uzasadnionych
przypadkach, np. przy realizacji projektów poza granicami gminy Tuliszków materiałów
informacyjnych,
udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego
i merytorycznego.
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Projekt rocznego program współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami
przygotowuje Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, a następnie przekazuje organizacjom
pozarządowym w celu przeprowadzenia konsultacji.
W roku 2020 realizacja programu przebiegała w następujący sposób:
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna
przyznano dotację w wysokości 82 000,00 zł Miejsko – Gminnemu Klubowi Sportowemu
TULISIA na realizację zadań polegających na prowadzeniu treningów i zajęć sportowych dla
dzieci z Gminy i Miasta Tuliszków zgodnie z umową nr 82/2020. Dotacja została podzielona
na dwie transze, pierwsza z nich wynosiła 42 000,00 zł, natomiast druga została wypłacona
po przedstawieniu sprawozdania częściowego w październiku 2020 r. w kwocie 40 000,00zł.
Prowadzono treningi dla dzieci i młodzieży w terminie od 20 stycznia 2020r. Zajęcia
odbywały się 2 do 3 razy w tygodniu dla każdej grupy wiekowej. Przeprowadzono około 90
treningów dla każdej kategorii wiekowej. W okresach przygotowawczych do sezonu
rozgrywkowego rozgrywane były mecze kontrolne oraz halowe turnieje towarzyskie.
Największymi sukcesami było utrzymanie się drużyny seniorskiej w V lidze oraz awans
jednej z grup młodzieżowych do I ligi okręgowej. Najmłodsze drużyny żaków i orlików (3)
rozegrały łącznie około 45 gier systemem turniejowym oraz systemem ligowym, drużyna
młodzika rozegrała łącznie 16 spotkań ligowych i sparingowych, drużyna juniora młodszego
rozegrała łącznie 12 spotkań ligowych i sparingowych, drużyna juniora starszego rozegrała
łącznie 18 spotkań ligowych i sparingowych, pierwsza drużyna seniorów rozegrała 17
spotkań ligowych, 2 spotkania pucharowe oraz 8 spotkań sparingowych.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie JUDO
przekazano 9 000,00 zł dla UKS Judo. W ramach realizacji zadania prowadzono cykliczne
zajęcia dla 80 osób dla trzech grup wiekowych.
W dniu 04.06.2020 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie wpłynęła uproszczona
oferta realizacji zadania publicznego od Uczniowskiego Klubu Sportowego JUDO na
realizację zadania pn. „Aktywne wakacje”. Klub sportowy otrzymał 5 000,00 zł dotacji na
zorganizowanie obozu sportowego udo i akrobatyki sportowej dla 40 osób w trakcie którego
codziennie odbywały się zajęcia sportowe. Doskonalono techniki i promowano zdrowy tryb
życia. Obóz odbył się w dniach 04.07.2021 r.- 11.07.2021r.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate
przeznaczono 9 000,00zł. Dotację otrzymał Klub Sportów i Sztuk Walk. W ramach zadania
prowadzono cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta
Tuliszków. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie i Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Grzymiszewie. W zajęciach brało udział 40 dzieci.
W zakresie wspierania i upowszechniania pozostałych dyscyplin sportu – Przeznaczono
5 000,00 zł dla UKS Judo na realizowanie zadania w formie zajęć z akrobatyki sportowej. W
zajęciach, które odbywały się cyklicznie brało udział łącznie 70 dzieci z różnych grup
wiekowych.
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych
z udziałem dzieci i młodzieży wraz z przeprowadzeniem programu profilaktycznego
dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 27 000,00 zł. Wydatkowano 8
900,00 zł. Oferta złożona została przez Klubu Sportów i Sztuk Walk zgodnie z umową nr
78/2020. Program realizowany dla 20 dzieci z Gminy Tuliszków. Zajęcia były realizowane
zgodnie z planem i harmonogramem w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie i Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Grzymiszewie.
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W zakresie Edukacyjnej opieki wychowawczej- Organizacja wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków przeznaczono 7 000,00zł.
Dotacje w wysokości 3 500,00 zł otrzymał Klub Sportów i Sztuk Walk oraz UKS JUDO.
UKS Judo zorganizował jednodniowy wyjazd do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w
Zatorze, wyjazd do Parku Trampolin we Wrocławiu, wyjazd do Powietrznego Miasta GoAir
we Wrocławiu, do parku linowego, wycieczkę rowerową oraz ognisko. W zadaniu wzięło
udział 40 osób.
Klub Sportów i Sztuk Walk zorganizował wyjazd na obóz sportowy karate kyokushin dla
10 dzieci z terenu Gminy i Miasta Tuliszków w miejscowości Pogorzelica podczas którego
odbywały się codzienne treningi. Treningi prowadzone były przez medalistów Mistrzostw
Świata i Europy oraz Mistrzów Polski.
W zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Organizacja obchodów rocznic
historycznych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków przeznaczono kwotę 5 000,00zł – Nie
wpłynęła żadna oferta.
W zakresie Polityki społecznej :
Aktywizacja i integracja osób starszych – przeznaczono 5 000,00zł. Ofertę złożyło
Stowarzyszenie Wspólnota, które nie zrealizowało zadania jakim miał być wyjazd do
Warszawy (Zadanie pn. „Sen o Warszawie”). W związku z powyższym dotacja została
zwrócona.
Aktywizacja i rozwój dzieci niepełnosprawnych – przeznaczono kwotę 5 000,00zł – Nie
wpłynęła żadna oferta.

8.6 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuliszków
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem
własnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 poz.1610 ze
zm.). W tym celu gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.
W skład zasobu mieszkaniowego gminy Tuliszków wchodzą lokale stanowiące własność
gminy Tuliszków.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest uchwalenie Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W programie tym oprócz
prognoz dotyczących wielkości zasobu, jego potrzeb remontowych, źródeł finansowania,
sprzedaży lokali określa się także zasady polityki czynszowej.
Kluczowym aspektem Wieloletniego programu jest wskazanie optymalnej formuły
organizacji zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi.
Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuliszków na lata
2018-2022 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.13.2018 z dnia
18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Tuliszków na lata 2018-2022.
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T ABELA 66 Z ESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
Lp.

Miejscowość

Adres

Liczba lokali

1

Smaszew

Smaszew 33

2

2

Grzymiszew

Ul. Konińska 6

4

1
2
1
2
3
4

Powierzchnia użytkowa
[m2]
23,30
40,50
44,05
48,60
62,10
62,10
280,65

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2018 – 2022
Ze względu na ograniczoną liczbę mieszkań Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków na
podstawie zarządzenia może przekształcić lokale mieszkalne w całości lub części,
w zależności od zaistniałych potrzeb na mieszkania socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe.
Lokale socjalne mogą być wynajmowane od osób prywatnych w miarę posiadanych na ten cel
środków w budżecie gminy.
W latach 2018-2022 planowano sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości
Grzymiszew.
Ocena aktualnego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy
Lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy mieszczą się w budynkach, które były
wybudowane kilkadziesiąt lat temu. Stan techniczny tych budynków jest zróżnicowany
i zależy od wieku budynków, ich konstrukcji, w związku z tym niektóre wymagają
poniesienia mniejszych, a inne większych nakładów.
Celem gminy jest niedopuszczenie do pogorszenia się stanu technicznego budynków oraz
dążenie do podnoszenia standardu lokali, estetyki budynków.
Wszystkie lokale wyposażone są w instalacje elektryczną i wodociągową.
Rady Miejskiej w Tuliszkowie uchwała Nr 0007.37.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/40/94 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 23 grudnia
1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Rada Miejska w Tuliszkowie uchyliła się uchwałę Rady Miejskiej w Tuliszkowie
nr IX/40/94 z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.
Burmistrz Miasta i Gminy zarządzeniem nr 0050.123.2019 z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Tuliszków, dokonał ustalenia miesięcznej stawki bazowej
czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Pobieraniem czynszu, egzekucją zaległych należności lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy od 2019 roku zajmuje się Urząd Gminy i Miasta
w Tuliszkowie, do 2019 roku zajmował się tym Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie.

Zasady polityki czynszowej obowiązującej polityki czynszowej.
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Celem działania gminy na okres najbliższych pięciu lat jest przeznaczenie
nagromadzonych środków m.in. na poprawę warunków lokalowych oraz stanu technicznego
budynków w gminnym zasobie mieszkaniowym przy jednoczesnym zachowaniu
umiarkowanej stabilności polityki czynszowej. Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne
opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Tuliszków.
Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Podwyżki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych
od właściciela nie mogą w danym roku przekraczać 50% średniorocznego wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku
poprzedzający rok miniony.
Czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie stawki bazowej za 1m² powierzchni
użytkowej, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających stawkę bazową.
Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu ustala się z uwzględnieniem:
a) położenia budynku: nie wprowadza się zróżnicowania wysokości czynszu w zależności
od położenia budynku na terenie gminy i miasta Tuliszków.
b) położenia lokalu w budynku: ze względu na brak w mieszkaniowym zasobie gminy
Tuliszków lokali posiadających więcej niż jedno piętro, nie wprowadza się zróżnicowania
wysokości czynszu w zależności od położenia lokalu w budynku.
c) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan
stawkę bazową czynszu zwiększa się za każde sprawne urządzenie techniczne:
- za centralne ogrzewanie

+ 10% stawki bazowej

- za mieszkania wyposażone w instalację wod.-kan.

+ 10% stawki bazowej

- za łazienkę

+ 10% stawki bazowej

d) ogólnego stanu technicznego budynku ze względu na zbliżony stan techniczny
budynków nie wprowadza się zróżnicowania wysokości czynszu w zależności od ogólnego
stanu technicznego budynków i lokali.
W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie
wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się.
W lokalu mieszkalnym wyposażonym w łazienkę i WC w jednym pomieszczeniu
stosujemy tylko jeden współczynnik podwyższający stawkę bazową. Nie należy stosować
czynnika zwiększającego w przypadku, gdy łazienka lub WC przynależna jest do dwóch lub
więcej lokali mieszkalnych.
Czynniki obniżające stawkę czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli
dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.
Nie podwyższa się stawki czynszu za ulepszenia, które lokator wprowadził na własny
koszt za zgodą wynajmującego.
Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat za dostawę wody, energii
elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych, gdy korzystający z lokalu nie ma
zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.
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Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w kolejnych latach będą:
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
- wpływy z czynszów za lokale socjalne,
- środki z budżetu gminy.
Dodatkowym źródłem finansowania remontów i administracji, jak również bieżącego
utrzymania zasobów mieszkaniowych mogą być pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych.

8.7 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków, zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz wolno
żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Tuliszków.
UCHWAŁA.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na 2019 roku został przyjęty uchwałą nr 0007.14.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
19 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r. na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
Zadania Programu:
•
•
•
•
•
•
•
•

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym poprzez umieszczanie ich
w schronisku oraz sterylizację albo kastrację;
odławianie z terenu Gminy i Miasta Tuliszków bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w nim przebywających;
zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na wypadek
następstw zdarzeń drogowych;
zapewnienie schronienia zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym
położonym w miejscowości Krępa 11, 62-740 Tuliszków;
zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
nieodpłatne, jednorazowe przekazanie w zamian za adopcję karmy w ilości 50 kg,
dla każdego zaadoptowanego psa.

Realizacja części zadań tj. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym
poprzez umieszczanie ich w schronisku oraz sterylizację albo kastrację; odławianie z terenu
Gminy i Miasta Tuliszków bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; poszukiwanie
nowych właścicieli dla zwierząt w nim przebywających; zapewnienie opieki weterynaryjnej
zwierzętom bezdomnym na wypadek następstw zdarzeń drogowych, Realizacja zadań o
których mowa w § 1 ust 3 pkt 1-5 zostaje powierzone schronisku dla zwierząt pn. Katarzyna
Pluta Schronisko dla Zwierząt „Pokochaj cztery łapy” z siedzibą w Niemojew 62, 98-360
Lututów, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Tuliszków a
schroniskiem.
Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie gminy ma charakter stały i odbywa się
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w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez
opieki zwierząt, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Tuliszków zajmuje się
schronisko, z którym współpracuje gmina. Zgłoszenie o zwierzęciu, co do którego istnieje
przypuszczenie, że jest bezdomne, przyjmuje pracownik Urzędu Gminy i Miasta, który
podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego właściciela bądź
opiekuna.
Koty wolno żyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych są elementem
ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy).
Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić,
lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach, lecz
wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji/sterylizacji.
Wypuszczanie na swobodę powinno nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego
bytowania zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie mają możliwości zdobycia
niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone
w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok w kwocie 89 500,00 zł.
Dodatkowo gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną bezdomnym zwierzętom
poszkodowanym w skutek zdarzeń drogowych realizowane będzie przez gminę poprzez
zlecenie tego zadania lekarzowi weterynarii, dr Piotrowi Kwiecińskiemu prowadzącemu
gabinet weterynaryjny VET – LECZNICA Spółka Jawna z siedzibą Brudzew, ul. Turkowska
58c, z którym gmina posiada odrębną umowę.
Gmina w 2020 roku na pokryła koszty: odławiania bezdomnych zwierząt i przewóz ich
do schroniska; zapewnienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; usług
weterynaryjnych objętych programem oraz na zakup karmy w zamian za adopcję
bezdomnego psa.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt. Ograniczanie populacji bezdomnych
zwierząt poprzez sterylizację psów i kotów, realizuje schronisko poprzez obligatoryjne
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt przyjętych do schroniska.
Ograniczanie populacji zwierząt poprzez kastrację psów i kotów należących do
mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków współfinansowane było w wysokości 50% przez
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Zabiegi przeprowadzane były przez gabinet
weterynaryjny VET – LECZNICA Spółka Jawna z siedzibą Brudzew, ul. Turkowska 58c,
z którym gmina posiada odrębną umowę.
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9 Współpraca Gminy Tuliszków z innymi samorządami
Gmina i Miasto Tuliszków realizując swoje obowiązki wynikające z ustawy
o samorządzie gminnym, współpracuje z licznymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Współpraca przybiera różne formy prawne, począwszy od stowarzyszeń poprzez związki
komunalne skończywszy na spółkach prawa handlowego.
Wszystkie te organizacje mają jednak jeden wspólny cel, jakim jest wspólne działanie na
rzecz zrzeszonych w nich jednostek samorządowych, poprzez dbanie o rozwój regionu, ale
przede wszystkim wspólne działanie na rzecz mieszkańców tworzących wspólnotę
samorządową.

9.1 Związki międzygminne i spółki
9.1.1 Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu
zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 4 lutego 1998 r. pod pozycją
175.
Zadaniem Związku jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych
na terenie gmin - uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz
prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania
Związku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Na obszarze gmin tworzących ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” znajduje się Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Zlokalizowany on jest w gminie
Ceków Kolonia, a oddany był do użytku pod koniec 2006 roku. Zakład jest kompleksowym
centrum zagospodarowującym odpady komunalne z terenu działania Związku.
9.1.2 Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Rozpoczęcie działalności Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nastąpiło
w styczniu 1997r., a obszar działania objął teren byłych dwóch województw: kaliskiego
i konińskiego.
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., świadczy usługę oświetleniową na terenie
109 gmin południowej Wielkopolski. Jest właścicielem ponad 100 tysięcy punktów
świetlnych.
Współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, zlokalizowane są na terenie trzech
województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Należy zaznaczyć, że
wspomniane jednostki samorządu terytorialnego, są jednocześnie wspólnikami Spółki
i posiadają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Gmina Tuliszków posiada 302 udziały.
Wartość udziałów po cenie nominalnej (1.000 zł) każdy wynosi 302 000 PLN, co daje
0,40 % udziałów ogółem – w stosunku do całości udziałów (stan na 28.02.2019).

9.2 Stowarzyszenia
9.2.1 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych
organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991
roku i obecnie skupia 111 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami
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Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów
Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich.
Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu
terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój
Wielkopolski.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski dokłada wszelkich starań do wzrostu
znaczenia naszego regionu na tle kraju i Europy, poprzez wspieranie działań podejmowanych
przez społeczności lokalne i jednostki samorządu terytorialnego.

9.2.2 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
(WOKiSS) powstało w czerwcu 1990r. Celem Stowarzyszenia jest:

Samorządowych

Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności
jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez:
Działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze
działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak:
•
•
•

skierowane

do

osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,
osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin,
osoby zatrudnione w administracji samorządowej.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi
zarządzania.
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych
rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.
Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach pięciu działów,
zwanych Programami:
•
•
•
•
•

Edukacja Samorządowa (EDU),
Doradztwo Prawne (LEX),
Informatyzacja Administracji Samorządowej (PIAS+),
Centrum Współpracy Europejskiej (CWE),
Zintegrowane Zarządzanie Gminą/Powiatem (ZZG/P).

W ramach wymienionych programów WOKiSS świadczy usługi wyłącznie dla członków
Stowarzyszenia, w zdecydowanej większości w ramach składek członkowskich bez
obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat.
Podstawowe zasady działania WOKiSS:
•
•
•
•

Równe prawa wszystkich członów niezależnie od ich wielkości, wysokości
płaconych składek i stażu członkowskiego.
Nieograniczony dostęp członków do usług oferowanych w ramach programów.
Masowy i powszechny charakter podejmowanych działań.
Wysoka jakość proponowanych świadczeń, przy zachowaniu możliwie
najniższych kosztów ich realizacji.
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9.2.3 Związek Gmin Wiejskich RP
Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji
przedwojennej organizacji o tej samej nazwie.
Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie
typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku
pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków.
Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji
z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak
i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich.

9.2.4 Związek Gmin Powiatu Tureckiego
Założycielami Związku Gmin Powiatu Tureckiego są: Miasto i Gmina Dobra, Gmina
i Miasto Tuliszków, Miasto Turek, Gmina Brudzew, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów,
Gmina Przykona, Gmina Turek, Gmina Władysławów.
Zadaniem Związku Gmin Powiatu Tureckiego w Turku, jest wspólne wykonywanie
zadań publicznych w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego
i oświatowego gmin, a w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych inwestycji
drogowych,
Rozwoju dialogu społecznego poprzez wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
Wspomaganie gmin w realizacji ich zadań inwestycyjnych w zakresie budowy
dróg,
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki,
Rozwój gospodarczy na zasadach ekorozwoju,
Promocja gmin,
Poprawa warunków w zakresie rozwoju oświatowego i edukacji ustawicznej na
terenie gmin,
Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi i rozwijanie
współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty, kultury i turystyki.

9.2.5 Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie (LGD)
Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, jest samorządnym, dobrowolnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które ma na celu zrównoważony i wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiącą formę
współpracy partnerów z sektora publicznego, sektora społecznego oraz sektora
gospodarczego.
Celem Stowarzyszenia stanowiącego Lokalną Grupę Działania (LGD) jest
zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich gmin: Golina, Grodziec,
Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, oparty na trwałych podstawach trójsektorowej
współpracy poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
oraz potencjału społeczno-gospodarczego powiatu

Strona 155 z 157

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2020/

Partnerami sektora społecznego są instytucje i organizacje społeczne mające nie
zarobkowy cel działania oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
partnerami sektora gospodarczego są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą,
partnerami sektora publicznego są gminy oraz inne instytucje państwowe i samorządowe
wykonujące zadania publiczne.
Celami Stowarzyszenia są ponadto:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Golina,
Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków opartej na promocji
partnerskiego współdziałania i współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich,
mobilizowanie mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji lokalnej
strategii,
upowszechnianie oraz wymiana informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
promocja obszarów wiejskich,
ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów
historyczno-kulturowych,
rozwój turystyki, sportu oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego,
rozwój kultury i sztuki oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów,
tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,
wykreowanie, popularyzacja i produkcja nowatorskiego produktu regionalnego,
budowa, modernizacja oraz wyposażanie obiektów użyteczności publicznej,
obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych,
atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społecznogospodarczego,
inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw
oraz osób fizycznych (nie wyłączając podmiotów zagranicznych) w zakresie
obranych celów statutowych.

9.2.6 Stowarzyszenie Samorządowe A2 - Wielkopolska
Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska, powstało w 2007 roku.
Gmina Stare Miasto zainicjowała powstanie Stowarzyszenia A2 skupiającego Gminy na
terenach przy autostradzie na odcinku od Nowego Tomyśla do Dąbia. Uczestnikami
pierwszego spotkania byli burmistrzowie z Nowego Tomyśla, Dąbia i Goliny oraz wójtowie
ze Starego Miasta, Lądku, Rzgowa, Krzymowa oraz Kościelca.
Po ustaleniu kierunku działań stowarzyszenia dołączyły jednostki samorządowe
z Wrześni, Powiatu Wrzesińskiego, Słupcy, Powiatu Słupeckiego, Grodziska
Wielkopolskiego, Strzałkowa, Nekli, Brudzewa, Trzciela oraz Tuliszkowa.
Celem Stowarzyszenia jest:
•
•
•

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wykorzystanie
atrakcyjności terenów położonych wzdłuż autostrady A-2.
Promocja terenów przyległych do autostrady i wokół węzłów komunikacyjnych
oraz dróg dojazdowych.
Promocja firm znajdujących się na tych terenach.
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•
•
•

•
•

Promocja gmin będących w Stowarzyszeniu.
Poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych.
Wspieranie działań mających na celu modernizacje i rozbudowę dróg
dojazdowych do węzłów autostradowych, dla udostępnienia terenów przy tych
drogach celem stworzenia nowych miejsc pracy.
Promocja oferty inwestycyjnej oraz jej atrakcyjności w kraju i zagranicą.
Wykorzystanie możliwości pozyskiwania środków pomocowych krajowych
i zagranicznych.
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