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1 Wstęp
1.1 Ogólny opis Gminy i Miasta Tuliszków
1.1.1 Podział administracyjny
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.
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.
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 2021.
W 2021 roku funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków pełnił Krzysztof Roman.

1

https://bdl.stat.gov.pl
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2.1 Zarządzenia Burmistrza wydane w 2021 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 2021 roku ukazujące w swej treści problematykę oraz kierunki rozwoju
gminy.

T ABELA 1.1 R EJESTR ZARZĄDZEŃ BUR MISTRZA W 2021 ROKU
L.p.

Numer

Data

Treść

Dotyczy

W związku z zakończeniem prac związanych
z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego
w 2020 roku, rozwiązuje się z dniem 04.01.2021 r.
Gminne Biuro Spisowe.
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym
i o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwały
Nr 0007.44.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków
zespołu
interdyscyplinarnego
oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
powołano Zespół Interdyscyplinarny.

1.

0050.1.2021

04.01.2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura
Spisowego
dla
przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

2.

0050.2.2021

04.01.2021

w
sprawie
powołania
Interdyscyplinarnego.

04.01.2021

w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru zadania pn.
„Dostawa ciągnika rolniczego dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie".

Powołano komisję mającą za zadanie odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego.

w sprawie powołania gminnego koordynatora
ds. szczepień.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz
Decyzji nr 2/2021 Wojewody Wielkopolskiego (PSVI.002.1.2021.4) z dnia 14 stycznia 2021 r. Powołano
Panią Elżbietę Małolepszą na Koordynatora ds.
szczepień przeciwko wirusowi SARS-C0V-2

3.

4.

5.

6.

0050.3.2021

0050.3A.2021

0050.4.2021

0050.5.2021

15.01.2021

21.01.2021

22.01.2021

Zespołu

w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru zadania pn.
„Pierwsze wyposażenie budynku po byłym
dworcu autobusowym w Tuliszkowie".
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022
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 dla których Gmina i
Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym.
w sprawie powołania Gminnego Biura
Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021.

Powołano komisję mającą za zadanie odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego.

Ustalono terminy przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny
2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych dla których
Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym.
Utworzono Gminne Biuro Spisowe (GBS) do
wykonywania
prac
spisowych
w
ramach
Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021
roku.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Szkołę Podstawową w Tuliszkowie, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie, Szkołę
Podstawową
w
Ogorzelczynie,
Przedszkole
w Tuliszkowie, Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie.

7.

0050.6.2021

25.01.2021

8.

0050.7.2021

26.01.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok.

29.01.2021

w sprawie ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz
ustalenia
maksymalnej
kwoty
dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych,
dla
których
organem
prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków.

W budżecie wyodrębniono środki finansowe na
doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalono
maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli, oraz ustalono wzór wniosku
o dofinansowanie.

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

Wprowadzono dotację celową na realizację programu
„Dobry start”, zmniejszono rezerwę celową na
zarządzanie kryzysowe o kwotę 35 000,00 zł - wydatki
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19.

9.

10.

0050.8.2021

0050.9.2021

29.01.2021
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T ABELA 1.2 R EJESTR ZARZĄDZEŃ BUR MISTRZA W 2021 ROKU
L.p.

11.

Numer

0050.10.2021

Data

29.01.2021

Treść

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok
zmieniające
Zarządzenie
w
sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasto Tuliszków II
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

Dotyczy

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Tuliszkowie.
W Zarządzeniu nr 0050.105.2019 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II
wprowadza się zmiany.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Po stronie dochodów budżetu wprowadza się środki na
realizację Programu „Wspieraj seniora”, dotację celową
na realizację Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2021, oraz na realizację zadań
związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie,
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie, Przedszkola
w Tuliszkowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie.

12.

0050.11.2021

04.02.2021

13.

0050.12.2021

18.02.2021

14.

0050.13.2021

03.03.2021

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

15.

0050.14.2021

03.03.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

03.03.2021

w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia
pierwszego
przetargu
ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości położonych w obrębie Ruda
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 74/1,
74/2, 77/1 oraz części nieruchomości
położonych w obrębie Tuliszków oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 979/135 i 979/136
stanowiących własność Gminy i Miasta
Tuliszków

Powołanie komisji do przeprowadzenia pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta
Tuliszków.

w sprawie przyznania stypendium za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym

W oparciu o protokół Komisji przyznano stypendium w
wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie na okres od 1
kwietnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r. dla
następujących zawodników:
1. Filip Konefał – Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku
2. Julita Stanisławska – Klub Sportów i Sztuk Walk w
Turku
3. Sebastian Wypych – Klub Sportów i Sztuk Walk w
Turku
4. Julia Kocimska - Uczniowski Klub Sportowy JUDO

16.

0050.15.2021

17.

0050.16.2021

03.03.2021

18.

0050.17.2021

03.03.2021

19.

0050.18.2021

15.03.2021

20.

0050.19.2021

15.03.2021

21.

0050.20.2021

19.03.2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań
pożytku publicznego
w sprawie zmiany Zarządzenia nr
0050.13.2021 Burmistrza Gminy i Miasto
Tuliszków z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasto
Tuliszków na 2021 r.
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych, na
roboty budowlane pn. "Budowa i przebudowa
dróg w mieście Tuliszków (ul. Krótka, ul.. T.
Kościuszki, ul. Polna i ul. I. Paderewskiego, ul.
Kasprzaka)"

Powołano Komisję Konkursową w celu wyłonienia ofert
z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie zmieniające załączniki Nr 1 i Nr 2 do
uchwały obejmujący plany dochodów i wydatków
budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2021.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM w
Tuliszkowie i Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy
Społecznej 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 publicznego.
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T ABELA 1.3 R EJESTR ZARZĄDZEŃ BUR MISTRZA W 2021 ROKU
L.p.

Numer

Data

22.

0050.21.2021

23.03.2021

23.

0050.22.2021

23.03.2021

Treść

w sprawie odpłatnego nabycia gruntu
położonego
w
obrębie
Grzymiszew,
oznaczonego numerem działki 639/3
o powierzchni 0.0044 ha.
w sprawie zamiany gruntów położonych
w obrębie Krępa, oznaczonych numerami
działek 928/1 o powierzchni 0.0084 ha i 928/3
o powierzchni 0.0299 ha na działki oznaczone
numerami 926/12 o powierzchni 0.0253 ha
i 927/2 o powierzchni 0.0496 ha.

24.

0050.23.2021

24.03.2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych, na
roboty budowlane pn. "Remont i przebudowa
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie".

25.

0050.24.2021

30.03.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

26.

0050.25.2021

31.03.2021

w sprawie przekazania sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Tuliszków za 2020 rok, informacji z
wykonania planów finansowych instytucji
kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie
mienia komunalnego za 2020 rok, Radzie
Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu.

27.

0050.26.2021

31.03.2021

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

28.

0050.27.2021

31.03.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

29.

0050.28.2021

31.03.2021

30.

0050.29.2021

20.04.2021

31.

0050.30.2021

20.04.2021

32.

0050.31.2021

26.04.2021

33.

0050.32.2021

10.05.2021

34.

0050.33.2021

10.05.2021

35.

0050.34.2021

11.05.2021

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy
i Miasta Tuliszków na 2021 rok dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań pożytku
publicznego
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn. "Budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Smaszew"
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2021 rok
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok
w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki
Komunalnej
w
Tuliszkowie
nowo
wybudowanych środków trwałych.
w
sprawie
powołania
komisji
do
rozstrzygnięcia konkursu plastycznego z
okazji 230 – lecia uchwalenia Konstytucji 3
Maja
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy
i Miasta Tuliszków na 2021 rok dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań pożytku
publicznego.

Dotyczy

Postanowiono odpłatnie nabyć na rzecz Gminy i Miasta
Tuliszków grunt położony w obrębie Grzymiszew.

Postanowiono dokonać zamiany nieruchomości
stanowiących własność Gminy i Miasta Tuliszków, na
nieruchomości stanowiące własność osób prywatnych.
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.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie,
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie, Przedszkola
w Tuliszkowie, Z G K w Tuliszkowie.
Przekazano Radzie Miejskiej w Tuliszkowie
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Tuliszków za 2020 rok, oraz informację za
2020 rok o przebiegu wykonania planu finansowego:
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie,
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie,
oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Po stronie dochodów i wydatków budżetu dotację
celową z przeznaczeniem na: realizację „Posiłek
w szkole i w domu”; pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów, dotację finansowania składki na
ubezpieczenie zdrowotne, zmniejszono się plan
rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Grzymiszewie,
Szkoły
Podstawowej
w
Ogorzelczynie, Przedszkola w Tuliszkowie.
W oparciu o przedłożone propozycje Komisji
Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert na
dofinansowanie zadań z zakresu pożytku publicznego
w 2021 r. dokonano podziału środków finansowych.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego.
Po stronie dochodów i wydatków budżetu wprowadza
się dotację na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej. Dokonano
przeniesień w działach:750, 801, 900, 921.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie.
Przekazanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie nowo wybudowanych środków trwałych.
Powołano komisję do rozstrzygnięcia konkursu
plastycznego z okazji 230 – lecia uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
W oparciu o przedłożone propozycje Komisji
Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert na
dofinansowanie zadań z zakresu pożytku publicznego
w 2021 r. dokonano podziału środków finansowych.
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T ABELA 1.4 R EJESTR ZARZĄDZEŃ BUR MISTRZA W 2021 ROKU
L.p.

Numer

Data

36.

0050.35.2021

11.05.2021

37.

0050.36.2021

11.05.2021

38.

0050.37.2021

11.05.2021

39.

0050.38.2021

14.05.2021

40.

0050.39.2021

14.05.2021

41.

0050.40.2021

17.05.2021

42.

0050.41.2021

17.05.2021

43.

0050.42.2021

20.05.2021

44.

0050.43.2021

Treść

Dotyczy

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia
konkursu „Mamy bukiet na Dzień Mamy”
w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków
Miejskiej Komisji do Spraw Referendum
w Tuliszkowie oraz członków Obwodowych
Komisji do Spraw Referendum w Tuliszkowie
w referendum gminnym w sprawie odwołania
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztofa
Stanisława Romana przed upływem kadencji,
zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na roboty
budowlane pn. "Budowa oświetlenia drogowego
w miejscowościach Pietno i Wielopole,
Wymysłów i Zadworna, Ogorzelczyn ( Budki,
Wypychów) oraz Sarbicko"
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców
1863r. w Tuliszkowie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Romualda Traugutta w Grzymiszewie, ul. Nowa
2, Grzymiszew, 62 740 Tuliszków
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Tuliszków na 2021 rok
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok
w sprawie odpłatnego nabycia gruntu
położonego w obrębie Grzymiszew, gm.
Tuliszków oznaczonego numerem działki 775/3
o powierzchni 0.0221 ha

Powołano komisję do rozstrzygnięcia konkursu
z okazji Dnia Matki „Mamy bukiet na Dzień Mamy”
W związku z Postanowieniem Nr 12/2021 Komisarza
Wyborczego w Koninie I z dnia 5 maja 2021 roku o
przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie
odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
Krzysztofa Stanisława Romana przed upływem
kadencji ustalono wysokość zryczałtowanych diet za
czas związany z wykonywaniem zadań członka
komisji oraz ustaleniem wyniku referendum.

21.05.2021

w sprawie odwołania Pani Mirosławy PuszczMajdy ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863 roku
w Tuliszkowie

Wyrok IV SA/Po 660/21
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu
w przedmiocie odwołania Pani Mirosławy
Puszcz-Majdy ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863 roku
w Tuliszkowie.

45.

IV SA/
Po 660/21

25.11.2021

46.

0050.44.2021

21.05.2021

47.

KN-XI. 4131.
1.52.2021.17

10.06.2021

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców
1863r. w Tuliszkowie
Wojewoda
Wielkopolski
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym orzekł nieważność zarządzenia
nr 0050.44.2021 Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 r. 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 publicznego.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta
w Grzymiszewie
Dokonano przeniesień w ramach następujących
działów:750, 900.
Informacja o wydatkach dla: UGiM w Tuliszkowie.
Postanowiono odpłatnie nabyć na rzecz Gminy
i Miasta Tuliszków grunt położony w obrębie
Grzymiszew.
Po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty odwołano z dniem 21 maja 2021 roku Panią
Mirosławę Puszcz-Majdę ze stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku
w Tuliszkowie bez wypowiedzenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
w składzie:
Sędzia WSA Izabela Bąd-Marciniak,
Sędzia WSA Monika Świerczak;
Sędzia WSA Maria Grzymisławska -Cybulska.
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu
25 listopada 2021 roku sprawy ze skargi Mirosławy
Puszcz-Majdy na zarządzenie Burmistrza Gminy
i Miasta Tuliszków z dnia 21 maja 2021 roku
nr 0050.43.2021 w przedmiocie odwołania Pani
Mirosławy Puszcz-Majdy ze stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r
w Tuliszkowie.
- stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia;
- zasądził od Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
na rzecz skarżącej Mirosławy Puszcz-Majdy kwotę
497 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
Powierzono Panu Marcinowi Pilarskiemu pełnienie
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Powstańców 1863r. w Tuliszkowie.
Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność
zarządzenia nr 0050.44.2021 Burmistrza Gminy
i Miasta Tuliszków z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
- ze względu na istotne naruszenie prawa.
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Numer

Data

48.

0050.45.2021

21.05.2021

49.

0050.46.2021

24.05.2021

50.

0050.47.2021

24.05.2021

51.

0050.48.2021

24.05.2021

52.

0050.49.2021

04.06.2021

53.

0050.50.2021

04.06.2021

54.

0050.51.2021

08.06.2021

55.

0050.52.2021

08.06.2021

56.

0050.53.2021

21.06.2021

57.

0050.54.2021

21.06.2021

58.

0050.55.2021

21.06.2021

Treść

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Tuliszkowie za 2020 rok
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej
Szkoły
Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych 1863r. w
Tuliszkowie
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na roboty
budowlane pn.: Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe
kino społecznościowe w Tuliszkowie
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2021-2024
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.6.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia
25 stycznia 2021r. w sprawie powołania
Gminnego
Biura
Spisowego
dla
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności
i Mieszkań w 2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2021 rok
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców
1863 r. w Tuliszkowie, ul. Nortowska 1, 62-740
Tuliszków
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Romualda Traugutta w Grzymiszewie, ul. Nowa
2, Grzymiszew, 62-740 Tuliszków
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców
1863r. w Tuliszkowie Panu Marcinowi
Pilarskiemu

Dotyczy

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za
2020 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Powołanie
komisji
inwentaryzacyjnej
do
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
składników majątkowych znajdujących się w Szkole
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863r.
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 publicznego.
W Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano
zmiany polegającej na przeniesieniu w celu pokrycia
deficytu budżetu.
Zmieniono skład osobowy Gminnego Biura
Spisowego do wykonywania prac spisowych
w ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań
w 2021 roku.
Wprowadzono dotację celową na świadczenia
rodzinne i dokonano przeniesień w działach: 700,
801, 852, 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Grzymiszewie.
Odwołano konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w
Tuliszkowie.
Odwołano konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta
w Grzymiszewie.
Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły
na okres od 21 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia
2022 roku.
Zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
i dokonano przeniesień w działach: 700, 750, 751,
801, 852, 855, 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Grzymiszewie,
Szkoły
Podstawowej
w Ogorzelczynie, Przedszkola w Tuliszkowie.

59.

0050.56.2021

25.06.2021

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

60.

0050.57.2021

25.06.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

28.06.2021

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.47.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia
24 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej
Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
1863r. w Tuliszkowie

Poprawiono błąd pisarski w zarządzeniu
nr 0050.47.2021 z dnia 24 maja 2021r.

14.07.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Grzymiszewie.

61.

62.

0050.58.2021

0050.59.2021
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Data

63.

0050.60.2021

16.07.2021

64.

0050.61.2021

19.07.2021

Treść

w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie
kategorii drogi powiatowej nr 4546P - ul. Jana
Pawła II i zaliczeniu jej do kategorii dróg
gminnych
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie Pani
Izabeli Gradeckiej

65.

0050.62.2021

19.07.2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje się
ustawę Prawo zamówień publicznych, na roboty
budowlane
pn.:
Przebudowa
drogi
w miejscowości Piętno

66.

0050.63.2021

22.07.2021

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

67.

0050.64.2021

22.07.2021

68.

0050.65.2021

02.08.2021

69.

0050.66.2021

09.08.2021

70.

0050.67.2021

17.08.2021

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

71.

0050.68.2021

17.08.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

30.08.2021

w sprawie przekazania informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za
I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Tuliszków za I półrocze 2021 roku,
informacji z wykonania planów finansowych
instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie
Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu.

72.

0050.69.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Romualda Traugutta
w Grzymiszewie
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2021- 2024

73.

0050.70.2021

30.08.2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej
Szkoły
Podstawowej
w Ogorzelczynie

74.

0050.71.2021

30.08.2021

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej
w Ogorzelczynie Pani Katarzynie Wojtkowiak.

75.

0050.72.2021

31.08.2021

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

76.

0050.73.2021

31.08.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

Dotyczy

Wyrażono pozytywną opinię w sprawie pozbawienia
kategorii drogi powiatowej: nr 4546 P- ul. Jana
Pawła II w Tuliszkowie.
Powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta
w Grzymiszewie Pani Izabeli Gradeckiej.
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 publicznego.
Zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem
na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz dokonano przeniesień w ramach działów: 801,
852, 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Przedszkola w Tuliszkowie.
Powołanie
komisji
inwentaryzacyjnej
do
przeprowadzenia
inwentaryzacji
składników
majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
Romualda Traugutta w Grzymiszewie.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealnia się
wielkości budżetowe zgodnie ze zmianami
dokonanymi w budżecie na rok 2021.
Zwiększa się plan dotacji celowej na wypłatę dodatku
dla pracownika socjalnego, na pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci oraz na realizację zadań
Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień
w ramach działów: 801, 851, 900.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie, Przedszkola w
Tuliszkowie oraz ZGK w Tuliszkowie.
Przekazano Radzie Miejskiej w Tuliszkowie
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
informację o: przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Tuliszków, kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków oraz
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji
kultury za I półrocze 2021 roku.
Powołano
komisję
do
przeprowadzenia
inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej
składników
majątkowych znajdujących się w Szkole
Podstawowej w Ogorzelczynie.
Powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie na okres od
01 września 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku
Pani Katarzynie Wojtkowiak.
Wprowadza się plan dotacji celowej na kwotę
z przeznaczeniem
na
wyposażenie
szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne, zwiększa się
plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonano
przeniesień w ramach działów: 750, 801.
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.
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Numer

Data

77.

0050.74.2021

31.08.2021

78.

0050.75.2021

01.09.2021

79.

0050.76.2021

03.09.2021

80.

0050.77.2021

08.09.2021

81.

0050.78.2021

15.09.2021

82.

0050.79.2021

15.09.2021

83.

0050.80.2021

21.09.2021

84.

0050.81.2021

21.09.2021

85.

0050.82.2021

29.09.2021

86.

0050.83.2021

30.09.2021

87.

0050.84.2021

30.09.2021

Treść

Dotyczy

Gmina i Miasto Tuliszków obejmuje udziały
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
Tuliszków udziałów w Spółce z ograniczoną Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu,
odpowiedzialnością
„Oświetlenie
Uliczne które zostają pokryte wkładem pieniężnym w kwocie
i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację budowy
sieci Oświetleniowej w m. Zadworna-Parcele.
w sprawie powołania komisji stypendialnej w
celu udzielenia pomocy materialnej o Powołuję skład osobowy komisji stypendialnej w celu
charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom udzielenia pomocy materialnej o charakterze
zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta socjalnym.
Tuliszków
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn.
„Budowa ul. Krótkiej w Tuliszkowie”, „Budowa
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór
ul. Kasprzaka w Tuliszkowie”, „Przebudowa
końcowy zadań inwestycyjnych.
ul. Tadeusza Kościuszki w Tuliszkowie”,
„Budowa ul. Polnej i ul. Paderewskiego
w Tuliszkowie”
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn.
„Budowa
oświetlenia
drogowego
w
miejscowościach
Piętno
i
Wielopole”,
„Przebudowa drogi polegająca na budowie Powołano komisję mającą za zadanie odbiór
oświetlenia w miejscowościach Wymysłów i końcowy zadań inwestycyjnych.
Zadworna”, „Budowa linii oświetleniowych na
terenie miejscowości Ogorzelczyn (Budki,
Wypychów)”, „Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Sarbicko”.
Określono
harmonogram
prac
związanych
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy
z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej
i Miasta Tuliszków na 2022 rok
Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych Informacja o wydatkach dla: UGiM w Tuliszkowie.
kwotach wydatków na 2021 rok
Zwiększa się plan dotacji celowej: rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”,
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
uczniów, z przeznaczeniem na realizację świadczeń
i Miasta Tuliszków na 2021 rok
Rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” oraz dokonano przeniesień w ramach
działów: 400, 750, 801, 851, 852, 854, 855 i 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 2021 rok
Podstawowej w Ogorzelczynie, Przedszkola
w Tuliszkowie oraz ZGK 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 roboty oraz do badania i oceny ofert, jak również do
budowlane pn.: "Remonty doraźne dróg wykonywania
czynności
związanych
z
gruntowych gminnych z dostawą gruzu przygotowaniem postępowania o udzielenie
betonowego i pospółki wraz z wbudowaniem”
zamówienia publicznego.
Zwiększa się plan dotacji celowej: na realizację
świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z
funduszu, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
i Miasta Tuliszków na 2021 rok
„Za życiem”, na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz dokonano przeniesień w
ramach działów: 750, 801, 851, 921 i 926.
w sprawie przekazania informacji podległym Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok.
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie oraz Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie.
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Numer

Data

Treść

88.

0050.85.2021

30.09.2021

w sprawie odwołania ze stanowiska
pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863r. w
Tuliszkowie

89.

0050.86.2021

30.09.2021

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora
Szkoły
Podstawowej
im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie

90.

0050.87.2021

01.10.2021

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej
im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie

91.

0050.88.2021

01.10.2021

w sprawie określenia wysokości czynszu
dzierżawnego w 2021 roku.

92.

0050.89.2021

18.10.2021

93.

0050.90.2021

18.10.2021

94.

0050.91.2021

19.10.2021

w sprawie: ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie, adres: Ogorzelczyn 3, 62740 Tuliszków
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych, na
roboty budowlane pn.: "Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w Krępie"
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz
z wyposażeniem w miejscowości Sarbicko
w formule zaprojektuj i wybuduj"

95.

0050.92.2021

20.10.2021

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

96.

0050.93.2021

20.10.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

97.

0050.94.2021

22.10.2021

98.

0050.95.2021

25.10.2021

99.

0050.96.2021

28.10.2021

w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn. „Przebudowa drogi w miejscowości
Piętno”
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, do którego stosuje
się ustawę Prawo zamówień publicznych, na
dostawy pn.: "Dostawa oleju opałowego dla
Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,
jednostek budżetowych gminy oraz instytucji
kultury w 2022 roku"
w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
pn.„ Remont Sali szkoleniowej w budynku
OSP Grzymiszew”

Dotyczy

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję Pana
Marcina Pilarskiego z zachowaniem okresu
wypowiedzenia ze stanowiska pełniącego obowiązki
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r.
w Tuliszkowie z dniem 30 września 2021 roku.
Powierzono na okres od dnia 01 października 2021
roku do dnia 31 lipca 2022 roku Pani Ewie KlimczakMacudzińskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie.
Powołano komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej
składników
majątkowych
znajdujących
się
w
Szkole
Podstawowej
im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
Określono wysokość stawek czynszu dzierżawnego w
roku 2021 za dzierżawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy i Miasta Tuliszków.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie, Ogorzelczyn 3,62-740
Tuliszków.
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 publicznego.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego.
Zwiększa się plan dotacji celowej na: zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację
zadań o aktach stanu cywilnego, na realizację
Narodowego Spisu powszechnego Ludności i
Mieszkań w 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę
nagród, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne, na wypłatę zasiłków okresowych, na
wypłatę zasiłków stałych, na wypłatę dodatku dla
pracownika socjalnego, na realizację pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, na realizację świadczeń
rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna
oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
oraz dokonano przeniesień w ramach działów: 750,
801, 900, 921 i 926.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie 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 publicznego.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór końcowy
zadania inwestycyjnego.
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100.

Numer

0050.97.2021

Data

30.10.2021

101.

0050.98.2021

30.10.2021

102.

0050.99.2021

02.11.2021

103.

0050.100.2021

02.11.2021

104.

105.

106.

107.

0050.101.2021

0050.102.2021

0050.103.2021

0050.104.2021

02.11.2021

02.11.2021

09.11.2021

09.11.2021

108.

0050.105.2021

12.11.2021

109.

0050.106.2021

15.11.2021

110.

0050.107.2021

15.11.2021

111.

0050.108.2021

23.11.2021

112.

0050.109.2021

23.11.2021

Treść

Dotyczy

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

Zwiększa się plan dotacji celowej związanej z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021
roku, oraz dokonano przeniesień w ramach działów:
700, 750, 754, 757, 851, 852, 855, 900, 921 i 926.

w
sprawie
przekazania
informacji
podległym jednostkom organizacyjnym o
ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków na 2021 rok
w sprawie powołania komisji do
rozstrzygnięcia
Gminnego
Konkursu
Recytatorskiego Wierszy o Tematyce
Patriotycznej z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia odbioru końcowego
zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na
małe kino społecznościowe w Tuliszkowie”
w sprawie powołania komisji przetargowej
do
przeprowadzenia
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego stosuje się ustawę Prawo
zamówień
publicznych,
na
roboty
budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Tuliszków,
Zadworna,
Ogorzelczyn,
Tarnowa-Etap I"
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura
Spisowego
powołanego
do
przeprowadzenia
Narodowego
Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w
2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do
przeprowadzenia
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego stosuje się ustawę Prawo
zamówień publicznych, na usługi pn.:
"Świadczenie dowozu uczniów do szkół na
terenie
gm. Tuliszków,
uczniów
niepełnosprawnych do SOSW w Rychwale i
osób niepełnosprawnych do ŚDS w
Rozalinie w formie zakupu biletów
miesięcznych w 2022r."
w sprawie organizacji Gminnego Konkursu
Plastycznego „Uzależnienia ograniczają
marzenia” i powołania komisji do jego
rozstrzygnięcia
w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej
w Ogorzelczynie.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2022-2025
w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok
w sprawie organizacji konkursu na
„Najładniejszą
świąteczną
dekorację
posesji” i powołania komisji do jego
rozstrzygnięcia.
w sprawie przyznania nagród za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie oraz ZGK
w Tuliszkowie.
Powołano skład osobowy komisji do rozstrzygnięcia
Gminnego Konkursu Recytatorskiego Wierszy
o Tematyce Patriotycznej.

Powołano komisję mającą za zadanie odbiór częściowy
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 publicznego.
W związku z zakończeniem realizacji zadań
nałożonych na gminę w ramach prac spisowych przy
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
w 2021 r. z dniem 2 listopada 2021 roku rozwiązano
Gminne Biuro Spisowe.

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 publicznego.

Realizując
Gminny
Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
i Mieście Tuliszków na rok 2021. z inicjatywy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Tuliszkowie ogłoszono Gminny Konkurs Plastyczny
„Uzależnienia ograniczają marzenia”.
Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie.
Opracowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022 – 2025.
Opracowano projekt uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Tuliszków na 2022 rok.
Ogłoszono konkurs na „Najładniejszą świąteczną
dekoracje posesji”, oraz powołano komisję do
rozstrzygnięcia konkursu.
W oparciu o protokół Komisji ds. przyznawania
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie
wyniki przyznano nagrody dla zawodników.
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Numer

Data

Treść

113.

0050.110.2021

24.11.2021

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

114.

0050.111.2021

24.11.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

115.

0050.112.2021

26.11.2021

w sprawie unieważnienia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie

116.

0050.113.2021

29.11.2021

117.

0050.114.2021

29.11.2021

w sprawie: ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie, adres: Ogorzelczyn 3, 62740 Tuliszków
w sprawie powołania komisji przetargowej
do
przeprowadzenia
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego stosuje się ustawę Prawo
zamówień
publicznych,
na
roboty
budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Tuliszków,
Zadworna,
Ogorzelczyn,
Tarnowa - Etap II"

118.

0050.115.2021

06.12.2021

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

119.

0050.116.2021

06.12.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

120.

0050.117.2021

06.12.2021

121.

0050.118.2021

07.12.2021

122.

0050.119.2021

10.12.2021

123.

NP-III. 4131.
1.16.2022.5

11.02.2021

w
sprawie
przekazania
Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie
samochodu marki VW Transporter
o numerze rejestracyjnym PTU 44RC jako
środka trwałego.
w sprawie powołania komisji przetargowej
do
przeprowadzenia
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego stosuje się ustawę Prawo
zamówień publicznych, na dostawy pn.:
"Zakup
wyposażenia
dla
Szkół
Podstawowych na terenie Gminy Tuliszków
w ramach programu Ministerstwa Edukacji
i Nauki pn. "Laboratoria Przyszłości"
w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej
w Ogorzelczynie.
Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
orzekł
nieważność
zarządzenia nieważność zarządzenia nr
0050.119.2021 Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków z dnia 10 grudnia 2021 r. w
sprawie
powołania
komisji
do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej
w
Ogorzelczynie – ze względu na istotne
naruszenie prawa

Dotyczy

Zwiększa się plan dotacji celowej związanej z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021
roku, oraz dokonano przeniesień w ramach działów:
010, 400, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 852, 854,
855, 900, 921 i 926.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie, Przedszkola
w Tuliszkowie oraz ZGK w Tuliszkowie.
Unieważniono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie wszczęty na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie
nr 0050.89.2021 z dnia 18 października 2021r. oraz
zarządzono ponowne przeprowadzenie postępowania
konkursowego.
Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie.

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 publicznego.
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane
wydatki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za
udział w akcjach gaśniczych i zakup energii oraz
dokonano przeniesień w ramach działów: 700, 750,
754, 801, 851, 852, 900 i 921.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej
w
Tuliszkowie,
Przedszkola
w Tuliszkowie oraz ZGK w Tuliszkowie.
Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie samochód VW Transporter, jako środka
trwałego

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 publicznego.
Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie.

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność zarządzenia
nr 0050.119.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie - ze względu na
istotne naruszenie prawa.
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Numer

Data

124.

0050.120.2021

14.12.2021

125.

0050.121.2021

16.12.2021

126.

0050.122.2021

21.12.2021

127.

0050.123.2021

22.12.2021

128.

129.

0050.124.2021

0050.125.2021

23.12.2021

Treść

Dotyczy

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok

Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuliszkowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie oraz Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie.

w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie
w sprawie sprostowania Zarządzenie
Nr 0050.115.2021
Burmistrza
Gminy
i Miasta Tuliszków z dnia 6 grudnia 2021
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok
w sprawie określenia wysokości czynszu
dzierżawnego
w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia odbioru końcowego
zadania pn. "Remonty doraźne dróg
gruntowych gminnych z dostawą gruzu
betonowego
i
pospółki
wraz
z wbudowaniem"
w sprawie: zatwierdzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie

27.12.2021

130.

NP-III. 4131.
1.17.2022.5

11.02.2021

131.

0050.126.2021

27.12.2021

Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
orzekł
nieważność
zarządzenia nieważność zarządzenia
nr 0050.125.2021
Burmistrza
Gminy
i Miasta Tuliszków z dnia 27 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie – ze względu na istotne
naruszenie prawa
w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia odbioru końcowego
zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej
w Ogorzelczynie”.

132.

0050.127.2021

29.12.2021

w sprawie wyboru długości okresu średniej
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia
relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych

133.

0050.128.2021

30.12.2021

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

134.

0050.129.2021

30.12.2021

w sprawie przekazania informacji podległym
jednostkom organizacyjnym o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok.

Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie
Sprostowanie omyłki rachunkowej w Zarządzeniu
Nr 0050.115.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 6 grudnia 2021 r w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok.
Określono wysokość stawki czynszu dzierżawnego dla
gruntu tj. nieruchomości stanowiącej własność Gminy
i Miasta Tuliszków.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór zadania,
komisja powoływana jest przy udzielaniu zamówień
publicznych.
Zatwierdzono konkurs z dnia 23 grudnia 2021 roku na
Stanowisko
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej
w Ogorzelczynie, ogłoszony i przeprowadzony na
podstawie zarządzenia Nr 0050.113.2021 Burmistrza
Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 listopada 2021 r., w
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie.
Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność zarządzenia
nr 0050.125.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ogorzelczynie – ze względu na istotne
naruszenie prawa.
Powołano komisję mającą za zadanie odbiór zadania,
komisja powoływana jest przy udzielaniu zamówień
publicznych.
Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje
się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej
arytmetycznej
relacji
dochodów
bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
bieżących
budżetu.
Zarządzenie
przekazano
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej
w Tuliszkowie
Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane
wydatki i przeznacza się na zakup materiałów i usług
pozostałych. Dokonuje się również przeniesień
w ramach następujących działów: 750, 801, 852, 855,
900, 921 oraz 926.
Informacja o dochodach i wydatkach dla: UGiM
w Tuliszkowie, M-GOPS w Tuliszkowie, Szkoły
Podstawowej
w
Tuliszkowie,
Przedszkola
w Tuliszkowie oraz ZGK w Tuliszkowie.
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2.2 Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w 2021 roku
Burmistrz realizując swoje obowiązki związane z zarządzaniem gminą, wykonuje
uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Tuliszkowie. W 2021 roku Burmistrz Gminy
i Miasta Tuliszków wykonał następujące uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie:














Uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2021-2024 oraz 2022-2025
12 uchwał;
Uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2021/22
17 uchwał;
Uchwały w sprawie stawek opłat, cen i podatków
3 uchwały;
Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów
3 uchwały;
Uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz gospodarki
odpadami
4 uchwały;
Uchwały w sprawie funkcjonowania Rady Miejskiej w Tuliszkowie i jednostek
pomocniczych
3 uchwały;
Uchwały w sprawie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
4 uchwały;
Uchwały w sprawie przyjęcia programów i strategii dla Gminy i Miasta Tuliszków
6 uchwały;
Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dróg
7 uchwał;
Uchwały w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
5 uchwał;
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
4 uchwały;
Uchwały w sprawie organizacji oraz funkcjonowania gminy
2 uchwał,
Uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg oraz oceny pracy Burmistrza Gminy i Miasta
Tuliszków
8 uchwał.

W poniższej tabeli przedstawiono listę wszystkich uchwały podjętych przez radę
i wykonanych przez burmistrza w 2021 roku.
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T ABELA 2.1 R EJESTR U CHWAŁ R ADY M IEJSKIEJ W T ULISZKOWIE W 2021 ROKU
Lp.

3

Nr
Data pojęcia
Tytuł uchwały
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2024 oraz 2022-2025
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
0007.2.2021
25 01 2021
Tuliszków na 2021-2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.14.2021
17 02 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.27.2021
29 03 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.31.2021
24 05 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.35.2021
13 07 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.44.2021
30 08 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.45.2021
14 09 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.53.2021
29 10 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.61.2021
23 11 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.66.2021
14 12 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków
0007.74.2021
29 12 2021
na lata 2021- 2024
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
0007.76.2021
29 12 2021
Tuliszków na 2022-2025
Uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków w roku 2021 i 2022
0007.1.2021
25 01 2021
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok
w sprawie sprostowania Uchwały Nr 0007.76.2020 Rady Miejskiej
0007.10.2021
25 01 2021
w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu
gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
0007.13.2021
17 02 2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok

4

0007.26.2021

29 03 2021

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

5

0007.29.2021

14 05 2021

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

6

0007.30.2021

24 05 2021

7

0007.33.2021

24 06 2021

8

0007.34.2021

13 07 2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2020 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok

9

0007.43.2021

30 08 2021

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

10

0007.46.2021

14 09 2021

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

11

0007.48.2021

29 09 2021

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

12

0007.52.2021

29 10 2021

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

13

0007.60.2021

23 11 2021

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

14

0007.65.2021

14 12 2021

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

15

0007.73.2021

29 12 2021

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

16

0007.75.2021

29 12 2021

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego

17

0007.77.2021

29 12 2021

1

0007.15.2021

2

0007.36.2021

3

0007.51.2021

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

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok
Uchwały w sprawie stawek opłat, cen i podatków.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
17 02 2021
na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście
13 07 2021
Tuliszków na rok szkolny 2021/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022
29 10 2021
rok
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TABELA 2.2 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE W 2021 ROKU
Lp.

1

2

3

1

2

3

4

1
2

3

1
2
3
4

1
2
3

4

5
6

Nr

Data pojęcia
Tytuł uchwały
Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające
finansowanie na realizację operacji: "Budowa drogi gminnej nr 667081P
0007.15.2021
17 02 2021
Ogorzelczyn-Osada leśna Ogorzelczyn-Grzymiszew" realizowanej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku
Gospodarstwa Krajowego
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
na wyprzedzające finansowanie na realizacje operacji: "Budowa drogi gminnej
0007.36.2021
23 11 2021
nr 667081P Ogorzelczyn-Osada leśna Ogorzelczyn-Grzymiszew" realizowanej
w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku
Gospodarstwa Krajowego
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego
0007.51.2021
14 12 2021
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz gospodarki odpadami
w 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
0007.55.2021
29 10 2021
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
0007.56.2021
29 10 2021
opróżniania i transportu nieczystości ciekłych 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
0007.57.2021
29 10 2021
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
0007.68.2021
14 12 2021
dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uchwały w sprawie funkcjonowania Rady Miejskiej w Tuliszkowie i jednostek pomocniczych
0007.20.2021
17 02 2021
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
w sprawie ustalenia diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej,
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji
0007.63.2021
23 11 2021
Rady Miejskiej oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych
0007.64.2021
23 11 2021
jednostek pomocniczych.
Uchwały w sprawie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej
0007.37.2021
30 08 2021
w Tuliszkowie
0007.38.2021
30 08 2021
w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
0007.39.2021
30 08 2021
w Tuliszkowie
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/192/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie
0007.69.2021
14 12 2021
z dnia 23 czerwca 2005 r., w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na
stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki w Tuliszkowie
Uchwały w sprawie przyjęcia programów i strategii dla Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
0007.23.2021
29 03 2021
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych
0007.24.2021
29 03 2021
stanowiących własność Gminy i Miasta Tuliszków.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta
0007.42.2021
30 08 2021
Tuliszków na lata 2021- 2023
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta
Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
0007.70.2021
14 12 2021
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
0007.71.2021
14 12 2021
Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2022
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
0007.72.2021
14 12 2021
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2024
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T ABELA 2.3 R EJESTR U CHWAŁ R ADY M IEJSKIEJ W T ULISZKOWIE W 2021 ROKU
Lp.

Nr

1

0007.16.2021

2

0007.17.2021

3

0007.18.2021

4

0007.19.2021

5

0007.25.2021

6

0007.49.2021

7

0007.58.2021

1

0007.9.2021

2

0007.41.2021

3

0007.47.2021

4

0007.50.2021

5

0007.54.2021

1

0007.8.2021

2

0007.11.2021

3

0007.21.2021

4

0007.28.2021

1

0007.3.2021

2

0007.23.2021

Data pojęcia
Tytuł uchwały
Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dróg
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
17 02 2021
przestrzennego miejscowości Krępa, gmina Tuliszków
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
17 02 2021
przestrzennego miejscowości Nowy Świat, gmina Tuliszków
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
17 02 2021
przestrzennego miejscowości Wielopole, gmina Tuliszków
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
17 02 2021
przestrzennego miejscowości Piętno, gmina Tuliszków
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
29 03 2021
przestrzennego miejscowości Zadworna, gmina Tuliszków
29 09 2021
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
29 10 2021
przestrzennego miejscowości Wielopole, gmina Tuliszków
Uchwały w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Gminę i Miasto
Tuliszków od Powiatu Tureckiego zadania publicznego pn.: „Przebudowa
25 01 2021
ul. Polnej i ul. Paderewskiego”, w zakresie przebudowy ul. Paderewskiego
zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2405/1, 2405/2, 1748/1 obręb Tuliszków
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
30 08 2021
pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu
w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn.: „Budowa nowej
linii kolejowej Turek-Konin”
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji
przez Gminę i Miasto Tuliszków od Powiatu Tureckiego zadania publicznego
14 09 2021
z zakresu dróg powiatowych polegającego na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Grzymiszew
wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P”
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Gminę i Miasto
Tuliszków od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie
29 10 2021
zimowego utrzymania ulic powiatowych w mieście Tuliszków w sezonie
zimowym 2021/2022 oraz w zakresie wykonywania prac porządkowych w roku
2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji
przez Gminę i Miasto Tuliszków od Powiatu Tureckiego zadania publicznego
29 10 2021
z zakresu dróg powiatowych polegającego na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Smaszew
wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P”
Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały „w obronie prawdy,
25 01 2021
godności i wolności człowieka”.
17 02 2021
w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
29 03 2021
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
w sprawie przekazania petycji przedstawicieli rodziców uczniów klas III SP
14 05 2021
w Tuliszkowie zgodnie z właściwością Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków
Uchwały w sprawie organizacji oraz funkcjonowania gminy
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
30 08 2021
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z
dnia 8 listopada 2012r., w sprawie zasad przyznawania Samorządowego
29 12 2021
Stypendium Gminy i Miasta Tuliszków za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach
artystycznych

Strona 23 z 132

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2021/
T ABELA 2.4 R EJESTR U CHWAŁ R ADY M IEJSKIEJ W T ULISZKOWIE W 2021 ROKU
Lp.

Nr

Data pojęcia

Tytuł uchwały

Uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg oraz oceny pracy Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy i Miasta Tuliszków p. Moniki P.
na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy i Miasta Tuliszków p. Jolanty
K. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy i Miasta Tuliszków p. Jadwigi
G. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Gminy i Miasta Tuliszków p. Justyny
S. na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi OSP Tuliszków na działania Burmistrza Gminy
i Miasta Tuliszków
w sprawie rozpatrzenia skargi Przewodniczącej Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Tuliszkowie na działania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

1

0007.3.2021

25 01 2021

2

0007.4.2021

25 01 2021

3

0007.5.2021

25 01 2021

4

0007.6.2021

25 01 2021

5

0007.7.2021

25 01 2021

6

0007.22.2021

29 03 2021

7

0007.32.2021

24 06 2021

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

8

0007.62.2021

23 11 2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

Strona 24 z 132

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2021/

3 Finanse Gminy i Miasta Tuliszków
3.1 Sprawozdanie
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za rok 2021
zostało opracowane na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych wg stanu na
31 grudnia 2021 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 2021
Budżet na 2021 rok Rada Miejska uchwaliła w dniu 25 stycznia 2021 roku Uchwałą
Nr 0007.1.2021, w trakcie realizacji budżetu w ciągu 2021 roku dokonano zmian po stronie
dochodów i wydatków budżetu, a także przychodów i rozchodów budżetu na podstawie niżej
wymienionych Uchwał Rady Miejskiej w Tuliszkowie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy i
Miasta Tuliszków:






























Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 stycznia 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.13.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 3 marca 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.26.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 marca 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 31 marca 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 26 kwietnia 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.29.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 maja 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.40.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 maja 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.30.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 maja 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.51.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 8 czerwca 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.56.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 czerwca 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.34.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lipca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.63.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 22 lipca 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.67.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 sierpnia 2021r.,
Uchwałą Nr 007.43.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 sierpnia 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.72.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 31 sierpnia 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.46.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 września 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.80.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 21 września 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.48.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 września 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.83.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 września 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.92.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 października
2021r.,
Uchwałą Nr 0007.52.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 października 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.97.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 października
2021r.,
Uchwałą Nr 0007.60.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 23 listopada 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.110.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 24 listopada 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.115.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 6 grudnia 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.65.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2021r.,
Uchwałą Nr 0007.74.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2021r.,
Zarządzeniem Nr 0050.128.2021 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 grudnia 2021r..

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2021 rok przy planowanej nadwyżce budżetu
3 644 418,65 zł, zamknięto nadwyżką budżetu w kwocie 7 321 785,38 zł. Na taki wynik
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wpływ miało wykonanie planu dochodów budżetu na poziomie 99,62 %, a wykonanie planu
wydatków budżetu na poziomie 93,54 %. Wykonane dochody bieżące przewyższyły
zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 6 377 911,14 zł.
Zmiany budżetu w trakcie realizacji w 2021 przedstawiają się następująco:
Lp.

Budżet Gminy i Miasta Tuliszków w 2021 roku
/Uchwała Nr 0007.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku/

Nazwa

w dniu uchwalenia

po zmianach

wykonanie

1

Plan dochodów

52 845 931,71

64 361 230,81

64 115 421,52

2

Plan wydatków

52 085 593,71

60 716 812,16

56 793 636,14

3

Nadwyżka budżetu

760 338,00

3 644 418,65

7 321 785,38

Realizacja dochodów za 2021 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:
Lp.

Nazwa

Plan

1

Dochody bieżące

2

Dochody majątkowe
Ogółem:

Wykonanie

%

str.

57 571 966,80

57 683 240,08

100,19 %

89,97 %

6 789 264,01

6 432 181,44

94,74 %

10,03 %

64 361 230,81

64 115 421,52

99,62%

100,00%

Realizacja wydatków za 2021 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:
Lp.

Nazwa

Plan

1

Wydatki bieżące

2

Wydatki majątkowe
Ogółem:

Wykonanie

%

str.

53 790 487,12

51 305 328,94

95,38 %

90,34 %

6 926 325,04

5 488 307,20

79,24 %

9,66 %

60 716 812,16

56 793 636,14

93,54%

100,00%

W YKRES 1 D OCHODY I WYDATKI G MINY T ULISZKÓW W 2021 ROKU
zł70 000 000,00

zł60 000 000,00

zł6 432 181,44
zł5 488 307,20

zł50 000 000,00

zł40 000 000,00

zł30 000 000,00

zł57 683 240,08
zł51 305 328,94

zł20 000 000,00

zł10 000 000,00

zł0,00

Dochody

Wydatki

Majątkowe

zł6 432 181,44

zł5 488 307,20

Bieżące

zł57 683 240,08

zł51 305 328,94
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3.3 Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2021 rok zostały zrealizowane ogółem na
kwotę 64 115 421,52 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 64 361 230,81
zł, wykonanie stanowi 99,62 %.
T ABELA 3 D OCHODY BUDŻETU ZA 2021 ROK W PODZIALE NA PO SZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Plan

Wykonanie

%

Struktura
w%

61 644 147,81

61 654 164,11

100,02

96,16

65 450,00

44 252,34

67,61

0,07

1.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

2.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie

3.

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie

220 600,00

132 038,49

59,85

0,21

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie

275 750,00

134 413,57

48,74

0,21

5.

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie

21 610,00

0,44

0,00

0,00

6.

Przedszkole w Tuliszkowie

210 050,00

182 697,16

86,98

0,28

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie

1 923 623,00

1 967 855,41

102,30

3,07

64 361 230,81

64 115 421,52

99,62

100,00

Ogółem:

3.3.1 Dochody bieżące
Dochody bieżące gminy za 2021 rok zostały zrealizowane na kwotę 57 683 240,08 zł.
Subwencja ogólna jest jednym z podstawowych źródeł dochodów budżetu. W 2021 roku
subwencja ogólna wpłynęła do budżetu w wysokości 21 559 861,00 zł.
Subwencja ogólna dzieli się na części: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.
Najbardziej istotną pozycję podobnie jak w latach poprzednich stanowią wpływy z części
oświatowej subwencji ogólnej, która w 2021 roku wyniosła 10 092 409,00 zł. W miesiącu
grudniu 2021 roku, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej gmina otrzymała dodatkowo
kwotę 1 179 470,00 zł.
Następnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków były
wpływy z tytułu podatków i opłat. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła
wykonane zostały w wysokości 5 341 371,26 zł, co stanowi 100,52 % wykonania, w stosunku
do planu tj. kwoty 5 313 555,00 zł.
Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków są
dochody pochodzące z udziałów w podatkach państwowych. Zostały one zrealizowane na
kwotę 6 523 181,86 zł. Udziały w podatkach państwowych pochodzą z dwóch źródeł, a
mianowicie z podatku dochodowego od osób prawnych i z podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Plan dochodów z mienia komunalnego w trakcie 2021 roku został zrealizowany
w wysokości 79 329,80 zł.
Dotacje celowe w 2021 roku zostały zrealizowane na kwotę 21 709 168,50 zł.
Ogólnie dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, 2060) zostały
zrealizowane na kwotę 20 235 109,94 zł.
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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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym
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

2 167 000,00
1 207 000,00
960 000,00
244 800,00
4 800,00
240 000,00
128 800,00
76 800,00
52 000,00
424 000,00
60 000,00
364 000,00
308 000,00
23 000,00
285 000,00
21 000,00
28 000,00
29 000,00

Wykonanie na
dzień
31.12.2021r.
2 183 125,06
1 202 672,40
980 452,66
237 507,00
4 488,00
233 019,00
133 241,99
76 311,00
56 930,99
426 491,22
61 552,23
364 938,99
341 129,42
23 311,00
317 818,42
21 061,70
30 347,00
29 579,81

% realizacji

200,00

650,00

325,00

24 000,00
22 000,00
1 550 000,00

27 056,48
22 092,74
1 563 117,85

112,74
100,42
100,81

120 000,00

119 152,29

99,29

11 755,00

11 754,76

100,00

50 000,00

42 300,00

84,60

180 000,00

149 554,30

83,09

5 000,00
5 313 555,00

3 209,64
5 341 371,26

64,19
100,52

100,74
99,64
102,13
97,02
93,50
97,09
103,45
99,36
109,48
100,59
102,59
100,26
110,76
101,35
111,52
100,29
108,38
102,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy wpłynęły do budżetu w kwocie 1 318 378,32 zł,
dotacje przeznaczone zostały na następujące zadania:













utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
utrzymanie przedszkoli,
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego,
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej,
wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe,
wypłatę zasiłków stałych,
dofinansowanie do utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tuliszkowie,
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”,
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
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Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na kwotę 14 286,96 zł,
a zrealizowane na kwotę 12 542,40 zł, co stanowi 87,79 % wykonania planu. Dotacje
przeznaczone zostały na utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 oraz
2021/2022.
Dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu
terytorialnego została zaplanowana w kwocie 3 115,00 zł. Dotyczyła pomocy finansowej
przyznanej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie. Przeznaczona
została na współfinansowanie projektu pn. „Wspieranie integracji lokalnej w sołectwie
Grzymiszew poprzez zakup wyposażenia plenerowego i nagłośnienia”.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków z budżetu państwa wpłynęły do budżetu w kwocie 34 884,61 zł z powyższych
środków realizowane były następujące projekty:




„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy
Tuliszków” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie i Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Grzymiszewie.
„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”. Zadanie realizowane było do
końca 2021 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące dochodów bieżących
wpłynęły do budżetu w kwocie 47 183,23 zł, w ramach powyższych środków realizowane
były następujące programy:






„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień
przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację
infolinii i stanowiska gminnego koordynatora”,
„Działania promocyjne w tym, organizacyjne, techniczne, mające na celu zwiększenie
liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu
przeciw COVID-19”,
„Wspieraj seniora”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
wpłynęły do budżetu w kwocie 57 955,00 zł.
Wpłynęły do budżetu środki z tytułu realizacji przedsięwzięcia zrealizowanego w 2020
roku pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach typu Big Bag”.
Na realizację przedsięwzięcia pn. „Utylizacja odpadów rolniczych z terenu Gminy i
Miasta Tuliszków” zaplanowano środki w kwocie 42 700,00 zł. Obecnie przedsięwzięcie jest
w trakcie rozliczania, w związku z powyższym środki z tytułu realizacji zadania wpłyną do
budżetu w 2022 roku.
Na realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy, w tym wsparcia i obsługi
wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie.
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Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów bieżących przy założonym planie
2 646 268,38 zł, wykonanie wyniosło 2 470 327,66 zł, na dochody te składają się:














wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
wpływy z usług głównie dochody z tytułu dostarczania wody, oczyszczania ścieków,
żywienia uczniów w stołówkach szkolnych,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
wpływy z pozostałych odsetek,
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
wpływy z różnych dochodów (§ 0970), głównie dochody z tytułu zwrotu podatku od
towarów i usług (VAT) za 2021 rok,
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dotyczy
rekompensaty z tytułu opłaty targowej,
środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do
wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tuliszkowie zgodnie z warunkami Programu,
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł,
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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 – NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
Rodzaj podatku i opłaty

Należności

Nadpłaty

wpływy z usług (dostawa wody)
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
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 prawne)
podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne)
podatek rolny (os. fizyczne)
podatek leśny (os. fizyczne)
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
wpływy z usług
wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych uchwał (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

35 681,64 zł
5 100,65 zł
2 968,44 zł
603,00 zł
1 810,54 zł
211,60 zł
0,00 zł
3 558,77 zł
85 075,35 zł
15 720,42 zł
7 237,89 zł
86 916,19 zł
47,12 zł
0,00 zł

0,00 zł
78,09 zł
18,44 zł
118,67 zł
0,00 zł
155,00 zł
1,00 zł
50,00 zł
2 219,55 zł
1 016,10 zł
539,05 zł
971,00 zł
12,62 zł
2,00 zł

39,90 zł

0,90 zł

6,00 zł
17 419,52 zł

0,00 zł
0,00 zł

212 506,32 zł

11 528,96 zł

474 903,35 zł

16 711,38 zł

Ogółem należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku

Obniżenia przez Radę Miejską w Tuliszkowie maksymalnych stawek podatkowych
w 2021 roku wyniosły łącznie 1 104 949,00 zł. Z tego przypada na: podatek od nieruchomości
kwota 603 581,00 zł, podatek rolny – 24 788,00 zł, podatek od środków transportowych –
476 580,00 zł.
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Skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości, zgodnie
z podjętą Uchwałą Nr XXX/214/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009
roku w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, w 2021 roku
wyniosły 430 939,00 zł.
Skutki zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie
z Uchwałą Nr 0007.26.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 czerwca 2020 roku
w 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 zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w 2021 roku
wyniosły 103 632,00 zł.
3.3.2 Dochody majątkowe
Dochody majątkowe gminy za 2021 rok zostały zrealizowane na kwotę 6 432 181,44 zł.
Na kwotę zrealizowanych dochodów majątkowych składają się:



wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności,
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości.

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







uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie
inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 3 719 177,00 zł,
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 – Laboratoria przyszłości 298 800,00 zł,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków z budżetu państwa w kwocie 2 249 596,50 zł,
środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 20 050,00 zł,
pozostałe dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 309 678,51zł.
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3.4 Wydatki budżetu Gminy i Miasta Tuliszków
Wydatki budżetu za 2021 roku zostały zrealizowane na kwotę 56 793 636,14 zł, co
stanowi 93,54 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 60 716 812,16 zł.

T ABELA 6 W YDATKI BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW W 2021 ROKU
Plan po zmianach

Wyszczególnienie

Wykonanie

[%]

na dzień 31.12.2021 r

WYDATKI OGÓŁEM

Realizacja

60 716 812,16

56 793 636,14

93,54

53 790 487,12

51 305 328,94

95,30

31 209 629,24

29 105 070,17

93,26

19 832 694,39

18 842 293,64

95,01

11 376 934,85

10 262 776,53

90,21

20 283 074,94
1 666 593,86
0,00
148 331,49
482 857,59

20 100 361,13
1 608 983,93
0,00
114 030,20
376 883,51

99,10
96,54
0,00
76,88
78,05

6 926 325,04

5 488 307,20

79,24

2 366 480,00

1 591 875,30

67,27

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

3.4.1 Wydatki bieżące Gminy i Miasta Tuliszków
Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 51 305 328,94 zł, w stosunku do planu
tj. kwoty 53 790 487,12 zł, wykonanie stanowi 95,30 % planu rocznego.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zrealizowane na kwotę 29 105 070,17 zł,
w ramach tych wydatków finansowane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.
W 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w
kwocie 18 842 293,64 zł, w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one drugą
grupę wydatków budżetu. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom urzędu oraz
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
zapłaty. Wypłacono także wynagrodzenie za pobór podatków, rolnego, leśnego i od
nieruchomości w drodze inkasa.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły
10 262 776,53 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.
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane na kwotę 20 100 361,13 zł.
w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one pierwszą grupę wydatków
budżetu. Powyższe środki 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 wypłacano także dodatki
mieszkaniowe dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 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 zrealizowane na kwotę 1 608 983,93 zł. Wydatki tej
grupy dotyczą między innymi dotacji przekazanych dla instytucji kultury, dotacji na pokrycie
kosztów pobytu dzieci 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, a także dotacji udzielonych na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.
Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w 2021 roku nie wystąpiły.
Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 114 030,20 zł środki w tej
grupie wydatków zostały zaplanowane na opłaty stanowiące prowizje przygotowawcze od
zaciąganych w roku budżetowym pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz na spłaty
odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i w roku bieżącym.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 zrealizowano na kwotę 376 883,51 zł, powyższe wydatki dotyczą następujących
projektów:








„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i
zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 – 2020,
„Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy
Tuliszków” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków” w
ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Gmina udzieliła dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące
na łączną kwotę 964 730,44 zł, z tego:




dotacje podmiotowe (dla instytucji kultury)
dotacje przedmiotowe
dotacje celowe na zadania bieżące

785 000,00 zł,
0,00 zł,
179 730,44 zł.

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielono
w kwocie 728 935,99 zł, z tego:


dotacje podmiotowe

400 394,13 zł,
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dotacje celowe na zadania bieżące
dotacje celowe na zadania inwestycyjne

243 858,86 zł,
84 683,00 zł.

Łącznie w 2021 roku z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków zostały udzielone dotacje na
kwotę 1 693 666,43 zł.
W budżecie na 2021rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w
wysokości 70 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 511 750,00 zł, z tego przypada na:



na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 140 000,00 zł,
na wypłatę wynagrodzeń, odpraw emerytalnych dla nauczycieli, pracowników
administracyjnych i obsługowych oświaty, zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków kwota 371 750,00 zł.

W trakcie 2021 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 69 932,92 zł na
podstawie następujących zarządzeń:





Zarządzeniem Nr 0050.26.2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 0050.110.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 0050.115.2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 0050.128.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.
Rezerwa ogólna została przeznaczona na:










zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu grantowego pn. „Podniesienie
kompetencji
cyfrowych
mieszkańców
województw:
wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego
16 732,92 zł,
zakup opału dla jednostek OSP
5 800,00 zł,
zakup opału dla świetlic wiejskich tj.
4 000,00 zł.
wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych
10 000,00 zł,
zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków
10 000,00 zł,
zakup materiałów i usług pozostałych
1 000,00 zł,
zakup usług pozostałych
20 400,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana Zarządzeniem
Nr 0050.9.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 stycznia 2021 roku
i przeznaczona została na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań
związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19, na koniec 2021 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa
na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105 000,00 zł.
W trakcie roku budżetowego Rada Miejska w Tuliszkowie zmniejszyła plan rezerwy
celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń, odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty, zatrudnionych w szkołach
i w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków następującymi
Uchwałami:




Nr 0007.48.2021 z dnia 29 września 2021 roku o kwotę 36 000,00 zł.
Nr 0007.52.2021 z dnia 29 października 2021 roku o kwotę 158 500,00 zł,
Nr 0007.60.2021 z dnia 23 listopada 2021 roku o kwotę 177 250,00 zł.

W związku z powyższym rezerwa celowa została przeznaczona na inne wydatki
budżetowe.
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3.4.2 Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Tuliszków
W 2021 roku wydatki majątkowe gminy zostały zrealizowane na kwotę 5 488 307,20 zł,
co stanowi 79,24 % wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 6 926 325,04 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.

„Przebudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Sarbicko i budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew na
terenie Gminy Tuliszków”
„Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Krępa”
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowości Tuliszków-Zadworna, Ogorzelczyn,
Tarnowa”
Nabycie gruntu pod projektowaną przepompownię
ścieków w miejscowości Ogorzelczyn
Nabycie gruntu pod przepompownię ścieków
w miejscowości Grzymiszew
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości
Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P
(opracowanie dokumentacji)”

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020
-

Wydatki [PLN]
poniesione
zaplanowane
w 2021
na 2022
zadanie
zakończone

1 495 000,00

1 494 609,90

77 500,00

7 500,00

70 000,00

-

4 308 777,79

4 015,50

4 162 177,00

-

6 000,00

0,00

6 000,00

-

9 500,00

0,00

9 500,00

-

12 450,00

0,00

12 450,00

3 299 136,00

95 420,40

7.

„Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn –
Osada leśna Ogorzelczyn – Grzymiszew”

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
214-2020

8.

„Przebudowa drogi Wróblina – Niwy”

-

28 360,00

8 360,00

9.
10.

„Budowa drogi Tarnowa - Kaliska”
„Budowa drogi Kiszewy – Budki”
„Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą
Mycielin, czyli odcinek drogi ze Smaszewa do
Smaszewa Kolonii”
Budowa łącznika pomiędzy DK 72, a drogą
powiatową Tuliszków – Wróblina
Budowa drogi asfaltowej Zadworna – Borek
Budowa drogi Kiszewy – Kolonia
„Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej
w Tuliszkowie”

-

66 420,00
18 224,00

46 420,00
3 224,00

zadanie
zakończone
40 336,69
31 000,00

-

113 160,00

88 526,42

rozliczenie

-

1 281 022,00

10 562,00

1 281 022,00

-

15 455,00
69 000,00

4 604,91
16 694,53

-

55 730,00

47 730,00

10 000,00
69 000,00
realizacja
budowy

1 015 548,73

1 015 548,73

zadanie
zakończone

-

32 210,00

32 210,00

rozliczenie

-

35 055,00

35 055,00

rozliczenie

-

453 911,65

453 911,65

zadanie
zakończone

-

3 000,00

400,00

258 345,27

248 709,91

-

171 221,32

160 211,32

-

42 450,00

42 450,00

rozliczenie

-

42 000,00
20 000,00

0,00
20 000,00

-

27 804,15

25 104,30

-

2 000,00

0,00

42 000,00
rozliczenie
zadanie
zakończone
0,00

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

„Przebudowa drogi w miejscowości Piętno”
„Przebudowa ul. Patrzykąta w miejscowości
Tuliszków”
„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu
projektowanej drogi łączącej Gminę Tuliszków
z Gmina Mycielin w miejscowości Smaszew”
„Budowa ulicy Polnej i ulicy Paderewskiego
w Tuliszkowie”
„Przebudowa kanału burzowego kanalizacji
deszczowej w Piętnie”

21.

„Budowa ulicy Krótkiej w Tuliszkowie”

22.

„Budowa ulicy Kasprzaka w Tuliszkowie”

23.
24.
25.
26.
27.

„Budowa kanalizacji deszczowej dla południowej
części miasta Tuliszkowa, obejmującej również
odwodnienie ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej”
„Budowa drogi Gadowskie Holendry – Złotkowy”
„Budowa ul. Leśnej w miejscowości Wróblina”
„Budowa zjazdu do działki o nr ewidencyjnym 125/13
– obręb Gadowskie Holendry”
„Budowa drogi w m. Sarbicko”

Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego

3 082 178,00

0,00
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
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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]

28.

„Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki
w Tuliszkowie”

-

195 206,49

29.

Wykup gruntów zajętych pod drogi gminne

-

17 553,01

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Zakup i montaż nagłośnienia na sali narad
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Zakup wielofunkcyjnej sieciowej drukarki kolorowej
formatu A4 i A3 dla Urzędu Gminy i Miasta
w Tuliszkowie
Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy
i Miasta w Tuliszkowie
Dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV dla
Komisariatu Policji w Tuliszkowie
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego z napędem terenowym dla Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Turku
Dotacja celowa dla OSP w Grzymiszewie
z przeznaczeniem na budowę centralnego
ogrzewania w części bojowej strażnicy
OSP w Grzymiszewie
Dotacja celowa dla OSP w Tuliszkowie
z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą
Dotacja celowa dla OSP w Grzymiszewie
z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku
OSP Grzymiszew
Dotacja celowa dla OSP w Ogorzelczynie
z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii na budynku
OSP w Ogorzelczynie
Dotacja celowa dla OSP w Gadowskich Holendrach
z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej wraz z osprzętem i konstrukcją
wsporną
„Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie”
Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej
w Tuliszkowie w ramach realizacji projektu
„Laboratoria przyszłości”
Zakup wyposażenia dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie w ramach realizacji
projektu „Laboratoria przyszłości”
Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej
w Ogorzelczynie w ramach realizacji projektu
„Laboratoria przyszłości”
Zakup wyposażenia dla świetlicy
socjoterapeutycznej w Grzymiszewie
„Remont i przebudowa budynku przy Placu
Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na
utworzenie Klubu Seniora (Program Klub Senior+
MODUŁ I)"
Budowa altany ogrodowej pokrytej gontem przy
świetlicy wiejskiej w Rudzie
Budowa altany grillowej wraz z zagospodarowaniem
terenu (sołectwo Nowy-Świat)
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony
kapitał zakładowy Spółki „Oświetlenie Uliczne
i drogowe” Spółka z o o z/s w Kaliszu

Wydatki [PLN]
poniesione
zaplanowane
w 2021
na 2022
zadanie
185 606,49
zakończone
zadanie
17 553,01
zakończone
zadanie
53 295,90
zakończone

-

53 295,90

-

17 490,00

17 490,00

-

58 500,00

58 500,00

-

34 449,94

34 449,94

-

15 000,00

15 000,00

zadanie
zakończone

-

75 000,00

75 000,00

zadanie
zakończone

-

3 333,00

3 333,00

zadanie
zakończone

-

2 800,00

2 800,00

zadanie
zakończone

-

2 000,00

2 000,00

zadanie
zakończone

-

1 550,00

1 550,00

zadanie
zakończone

-

100 000,00

246,00

100 000,00

-

186 600,00

0,00

186 600,00

-

82 200,00

0,00

82 200,00

-

30 000,00

0,00

30 000,00

-

22 000,00

22 000,00

-

545 562,00

49 715,50

-

39 552,25

39 552,25

-

39 552,30

39 552,30

-

10 000,00

10 000,00

49.

„Budowa oświetlenia (Budki, Wypychów)”

-

219 731,95

219 731,95

50.

„Budowa oświetlenia w m. Piętno”

-

333 116,66

333 116,66

zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone

zadanie
zakończone
545 562,00
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
zadanie
zakończone
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T ABELA 7.3 W YDATKI M AJĄTKOWE BUDŻETU G MINY I M IASTA T ULISZKÓW
Wartość inwestycji
Lp.

Zadanie inwestycyjne

Dofinansowanie

Ogółem
[PLN]

Wydatki [PLN]
poniesione
zaplanowane
w 2020
na 2021
zadanie
121 364,23
zakończone
zadanie
58 600,09
zakończone
zadanie
106 009,90
zakończone
zadanie
58 892,94
zakończone

51.

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Sarbicko”

-

121 364,23

52.

„Budowa oświetlenia (sołectwo Wielopole)”

-

58 600,09

53.

„Budowa oświetlenia w m. Wymysłów”

-

106 009,90

54.

„Budowa oświetlenia wzdłuż posesji 38-38M
(sołectwo Zadworna)”

-

58 892,94

55.

Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie
skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
214-2020

58 857,00

0,00

58 857,00

-

654 522,00

0,0

110 000,00

-

4 000,00

0,00

2 000,00

-

128 800,00

10 000,00

118 800,00

-

23 350,00

23 350,00

-

26 550,00

5 000,00

21 550,00

-

18 450,00

18 450,00

23 293,39

-

7 195,50

7 195,50

-

12 629,13
214 596,26

8 490,00
23 620,31

zadanie
zakończone
4 139,13
214 596,26

-

89 684,03

8 217,25

81 466,78

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej
kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe
w Tuliszkowie”
Przejęcie gruntu od Krajowego Ośrodka wsparcia
Rolnictwa w Poznaniu, pod infrastrukturę kultury
fizycznej w miejscowości Grzymiszew
„Sporządzenie dokumentacji na drogę Babiak –
Wygoda”
„Budowa chodnika w m. Smaszew wraz
z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”
„Sporządzenie dokumentacji na ulicę Wodną
w Grzymiszewie”
„Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia
w miejscowości Kiszewy”
„Projekt na budowę oświetlenia Ogorzelczyn –
Borek”
„Budowa oświetlenia w parku (sołectwo Piętno)”
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krępie”
„Budowa altany przy świetlicy wiejskiej (sołectwo
Wielopole)”

zadanie
zakończone

Zadania wymienione w uchwale nr 0007.76.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego, do dnia 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane w następujący sposób:









Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Tuliszków-Zadworna,
Ogorzelczyn, Tarnowa wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.
Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Sarbicko wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.
Budowa ul. Leśnej w miejscowości Wróblina – plan 20 000,00 zł. Zadanie nie zostało
zrealizowane. Kwota w całości została zwrócona do budżetu w dniu 30 czerwca 2021
roku. Zadanie ponownie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 0007.34.2021
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lipca 2021 roku.
Pierwsze wyposażenie dla zadania „Rozbudowa budynku po byłym dworcu
autobusowym w Tuliszkowie – część biurowa (MGOPS) wydatkowano kwotę
44 293,53 zł. Po zakupie pierwszego wyposażenia budynek został oddany do
eksploatacji. Całkowita wartość zadania wraz z pierwszym wyposażeniem wyniosła
1 031 036,42 zł.
Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II
wydatkowano kwotę 28 597,50 zł.
Pierwsze wyposażenie dla zadania „Rozbudowa budynku po byłym dworcu
autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem na bibliotekę” wydatkowano kwotę
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106 852,56 zł. Po zakupie pierwszego wyposażenia budynek został oddany do
eksploatacji. Całkowita wartość zadania wraz z pierwszym wyposażeniem wyniosła
1 273 342,31 zł.
Zakup ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie wydatkowano
202 950,00 zł. Nabyto fabrycznie nowy ciągnik marki Kubota, model – M4072.

T ABELA 8 W YDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POSZCZ EGÓLNE JEDNOSTKI BUD ŻETOWE

1.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

18 883 795,94

16 838 451,15

Wykonanie
w%
89,17

2.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Tuliszkowie

22 169 350,70

21 921 189,78

98,88

38,60

6 772 842,85

89,50

11,93

Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Plan

Wykonanie

Struktura
w%
29,65

3.

Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie

7 567 003,72

4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie

5 090 135,02

4 556 900,92

89,52

8,02

5.

Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie

1 506 170,44

1 350 897,14

89,69

2,38

6.

Przedszkole w Tuliszkowie

2 407 487,38

2 304 009,54

95,70

4,06

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie

3 092 868,96

3 049 344,76

98,59

5,36

59 680 243,73

56 793 636,14

93,54

100,00

Ogółem:

3.4.3 Pożyczki i kredyty
W 2021 roku Gmina Tuliszków zaciągnęła zobowiązania wskazane w poniższej tabeli.
T ABELA 9 Z ESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZA Ń W 2021 ROKU
Lp.

Podmiot / umowa

Pożyczki zgodnie z zawartymi umowami w 2021 roku.
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa
1.
Krajowego umowa Nr PROW-07.2.1-11-01450-30
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa
2.
Krajowego umowa Nr PROW-07.2.2-11-01449-30

Data zawarcia
umowy

Wartość
PLN

Okres spłaty

06.05.2021

1 332 656,00

2022

06.05.2021

647 753,00

2022

Suma:

1 980 409,00

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych za 2021 rok wyniosły 1 813 564,67 zł.
W związku z otrzymaniem przez Gminę w miesiącu grudniu 2021 roku środków
w wysokości 3 719 177,00 zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji sanitarnej, na koniec roku budżetowego została
utworzona lokata bankowa na pokrycie wydatków przewidzianych do realizacji w 2022 roku.
Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku odbywały się zgodnie
z zawartymi umowami i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek. Ogółem spłaty
wyniosły 1 665 342,00 zł, w tym spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie kwota
525 342,00 zł. Wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły
112 049,79 zł.
Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wynoszą 5 699 746,07zł (bez odsetek), w tym pożyczka na wyprzedzające
finansowanie 669 368,00 zł.
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T ABELA 10 W YDATKI BUDŻETU NA SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWI ĄZAŃ W 2021 ROKU
Lp.
1.

Spłaty pożyczek i kredytów

Tytuł wydatku

2.

Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie

Wartość spłaty
1 140 000,00
525 342,00

Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku
3.

1 665 342,00

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

112 049,79

Suma wydatków w 2021 roku:

1 777 391,79

3.4.4 Zobowiązania finansowe Gminy i Miasta Tuliszków
Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wynoszą 5 699 746,07 zł (bez odsetek), w tym pożyczka na wyprzedzające
finansowanie 669 368,00 zł.

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

160 000,00

2022

2.

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

02.08.2011

150 000,00

2022

3.

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

17.12.2014

83 000,00

2022

4.

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

15.12.2015

355 000,00

2022 - 2023

5.

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

21.12.2017

250 000,00

2022 - 2024

6.

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

13.11.2018

201 366,00

2022 - 2025

7.

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

29.11.2018

1 975 012,07

2022 - 2029

8.

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

05.12.2018

1 856 000,00

2022 - 2030

06.05.2021

622 410,00

2022

06.05.2021

46 958,00

2022

9.
10.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego, umowa Nr PROW-07.2.2-11-01449-30
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego, umowa Nr PROW-07.2.1-11-01450-30 z dnia 6 maja
2021 roku, kwota 46 958,00 zł.

RAZEM:

5 699 746,07

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu umorzył Gminie z dniem 10 listopada 2021 roku kwotę 104 000,00 zł tj. 40%
zaciągniętej pożyczki na podstawie umowy nr 125/U/400/355/2015 z dnia 11.08.2015r., na
realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowości Tuliszków- Zadworna”.
W 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnej gwarancji bankowej, nie emitowała obligacji
komunalnych i nie posiada zobowiązań z tego tytułu oraz nie został zaciągnięty kredyt
krótkoterminowy.
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3.4.5 Realizacja budżetu w zakresie gospodarowanie odpadami
Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2021 roku wyniosły
ogółem 3 209,64 zł. Natomiast wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zostały
poniesione w kwocie 2 845,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą prowadzenia badań
monitoringowych nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Krępa w fazie
poeksploatacyjnej oraz zakupu drzewek na nasadzenia zgodnie z decyzją Starosty Tureckiego.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień
i odsetek od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane na kwotę 1 581 871,52 zł, natomiast
wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 492 362,87 zł.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek i kosztów
upomnień Gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu w następujący sposób:









odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych to
wydatek na kwotę 2 336 856,58 zł, z tego zapłacono za odbiór i transport odpadów
komunalnych kwota 997 988,96 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych to
1 322 099,62 zł, wynajem kontenerów kwota 16 768,00 zł.
Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(wynagrodzenie pracownika obsługi) kwota 57 655,53 zł.
Obsługa administracyjna systemu kwota 96 425,76 zł, z tego wydatkowano na:
wynagrodzenia i pochodne kwota 89 834,45 zł, pozostałe wydatki administracyjne
kwota 6 591,31 zł.
Kara pieniężną w wysokości 728,00 zł wymierzoną decyzją znak:
ODI.7062.105.3.2019.ST z dnia 21.10.2019 r. za niewykonanie w roku 2015 obowiązku
osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wraz
z określonymi w przepisach odsetkami za zwłokę w wysokości 57,00 zł.
Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi w wysokości 640,00 zł.

Pomimo zmian uchwalonych w 2021 roku przez Radę Miejską w Tuliszkowie, opłaty nie
pokrywają w pełni kosztów związanych z gospodarką odpadami. Wydatki na finansowanie
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym są
wyższe o 910 491,35 zł od uzyskanych dochodów. W październiku 2021 roku Rada Miejska
w Tuliszkowie podjęła kolejną Uchwałę zwiększającą opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z kwoty 15,00 zł, na kwotę 19,00 zł. Zmiana opłaty obowiązuje od miesiąca
stycznia 2022 roku.
T ABELA 12 W YDATKI PON IESIONE NA GOSPODARO WANIE ODPADAMI W 2018 ROKU
Rok
Lp.

2018
miesiąc

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
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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

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

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

1337,06

Bio

Popiół

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

Szkło

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

360,48

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
styczeń

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

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

T ABELA 15 W YDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2021 ROKU
Lp.

Rok
2021

Odbieranie
odpadów
„PGK w
Rychwale”

Zagospodarow
anie odpadów

71 981,40
68 537,15
79 924,84
77 381,57
75 910,35
99 963,07
74 450,53
111 510,43
80 854,33
80 667,56
85 815,42
89 196,94
996 193,59

78 811,49
75 778,86
82 435,11
82 350,65
77 709,89
108 717,75
72 915,98
158 432,11
101 236,18
57 895,12
42 486,55
99 592,41
1 038 362,10

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:

Koszt obsługi
PSZOK

Odpady (w tonach)
Zmieszane

Bio

Popiół

Szkło

Plastik

Papier

ZUOK „Orli Staw”

12 127,56
4 218,80
18 007,55
15 108,54
15 709,28
29 005,81
14 135,32
17 884,56
13 873,23
6 742,50
7 777,42
21 282,67
175 873,24
2 210 428,93 zł

64,34
69,56
88,14
99,30
108,60
160,70
109,90
109,58
111,54
110,26
101,66
93,86
1227,44

8,46
9,46
25,22
39,72
53,72
90,40
64,64
53,34
53,30
53,40
79,16
11,38
542,20

136,44
11,04
123,66
11,82
106,70
30,16
81,02
18,80
38,30
22,00
48,56
17,38
16,64
19,34
18,22
20,80
24,58
30,04
70,00
15,06
75,18
16,18
162,94
15,20
902,24
227,82
3 296,22 Mg

29,28
21,60
23,76
26,58
38,38
27,96
33,80
27,94
25,08
28,76
23,60
23,52
330,26

2,90
4,28
6,34
5,98
5,24
5,60
6,06
6,04
7,20
5,48
5,20
5,94
66,26
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W YKRES 2 W YDATKI PONIESIONE NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W LATACH 2018-2021

zł1 200 000,00
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zł600 000,00
zł400 000,00
zł200 000,00
zł0,00
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Odbieranie odpadów
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2021

Zagospodarowanie odpadów

3.4.6 Realizacja budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie
Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie w 2021 r. wyniosły ogółem
netto 1 791 240,74 zł w tym:






przychody z działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1 063 820,24 zł,
przychody z działalności dostawy ciepła
75 038,26 zł,
przychody z działalności odbiór i oczyszczanie ścieków
652 382,24 zł,
przychody z działalności operacyjnej /zwroty kosztów upomnień/
1 210,63 zł,
przychody finansowe z tytułu odsetek w kwocie
4 175,88 zł

Koszty bezpośrednie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie w 2021 r. wyniosły
3 750 408,37 zł w tym:








odpisy amortyzacji
koszt zakupionych materiałów
koszt zakupu usług obcych
podatki i opłaty
koszt wynagrodzeń osobowych pracowników
koszt ubezpieczeń społecznych
pozostałe koszty

960 918,19 zł,
730 949,21 zł,
318 318,98 zł,
104 430,30 zł,
1 335 914,91 zł,
295 213,05 zł,
4 663,73 zł.

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie w 2021 r. w podziale na rodzaje
działalności wyniosły:




zbiorowe zaopatrzenie w wodę
utrzymanie dróg gminnych ( głównie zakup usług)
koszty ogrzewania zasobów mieszkaniowych

682 493,31 zł,
137 492,83 zł,
64 240,49 zł,
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koszty odbioru i oczyszczania ścieków z szamb i sieci
koszty oczyszczania miasta
koszty utrzymania zieleni miejskiej
koszty pozostałe (w tym wynagrodzenia z pochodnymi)

3.4.6.1

1 023 768,27 zł,
31 738,15 zł,
32 361,02 zł,
1 872 210,42 zł.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie administruje siecią wodociągową
o łącznej długości 150,4 km i dostarcza wodę do 3561 odbiorców. Sieć wodociągową zasilają
stacje wodociągowe w Tuliszkowie, Piętnie, Smaszewie, Imiełkowie, Sarbicku i Gadowskich
Holendrach.
Hydrofornia w Sarbicku w roku 2021 była, z uwagi na trwającą modernizację, wyłączona
z eksploatacji. Stacja została włączona do użytkowania w IV kwartale 2021r. W wyniku
modernizacji na stacji wykonano m.in. nowy zbiornik wody uzdatnionej, nowe uzbrojenia
w sieci wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne, wykonano i zamontowano nowy układ
technologiczny, wykonano i zamontowano nowy układ pompowania wody oraz nowy układ
dezynfekcji wody, a także wykonano remont obudowy studni głębinowej. Zwieńczeniem prac
było zagospodarowanie terenu wokół budynku hydroforni.
Zakład podejmował w 2021 r. szereg działań, których podstawowym celem było
polepszenie jakości świadczonych usług. W czerwcu 2021r. na stacji w Gadowskich
Holendrach podjęto szereg prac zmierzających do poprawy procesu uzdatniania wody.
W wyniku podjętych działań udało się osiągnąć i utrzymać na tym samym poziomie
odpowiednie, wymagane przepisami prawa stężenie manganu i żelaza.
Również na stacji w Piętnie pracownicy wykonali dodatkowe napowietrzanie filtrów,
czego efektem było zwiększenie efektywności procesu uzdatniani wody i poprawę jakościową
w zakresie stężenia manganu.
Bardzo istotnym z punktu widzenia poprawy jakości świadczonych usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę było zadanie zrealizowane w IV kwartale 2021r. na SUW
w Imiełkowie. W grudniu podłączony został agregat prądotwórczy, dzięki czemu możliwe
będzie zapewnienie ciągłości dostaw wody nawet w przypadku braku zasilania. 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.
Podczas budowy drogi gminnej na ul. Krótkiej, Zakład przeprowadził drobną przebudowę
zlokalizowanych w obrębie placu budowy fragmentów sieci wodociągowej w 2021 r.
zakupiono zamrażarkę elektryczną Siberia Virax.
Z wszystkich ujęć wody będących w administrowaniu ZGK w Tuliszkowie w roku 2021
pobrano łącznie 714 802 m³ wody. Dla porównania w roku 2020r. pobrano 743 765 m³ wody.

T ABELA 16 I LOŚĆ WODY POBRANEJ Z POSZCZEGÓLNYCH UJĘ Ć
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
Stacja Uzdatniania Wody w Sarbicku
Stacja Uzdatniania Wody w Gadowskich Holendrach
Razem:

w 2019
558 420
101 410
105 889
20 134
11 442
14 332
811 627

Ilość pobranej wody [m3]
w 2020
486 266
89 828
96 642
18 455
6 838
45 736
743 765

w 2021
461 975
94 185
85 044
16 106
4 939
52 553
714 802
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Podobnie jak w roku ubiegłym, również w 2021r. intensywnie płukano sieć wodociągową
na terenie całej gminy. Ilość wody stanowiąca tzw. straty technologiczne jest trudna do
oszacowania, wielokrotnie konieczne było kilkugodzinne płukanie wybranych odcinków, aby
zapewnić mieszkańcom wodę odpowiedniej jakości.
Zakład Gospodarki Komunalnej sprzedał w 2021r. łącznie 332 159 m³ wody.

T ABELA 17 Ł ĄCZNA ILOŚĆ SPRZEDANEJ WODY
Rok

Łączna ilość sprzedanej wody [m3]

2018
2019
2020
2021

349 378,81
348 135,98
349 968,02
332 159,00

W 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej opracował projekt taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa została zatwierdzona
decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 maja 2021r., znak:
PO.RZT.70.54.2021/D/SK.
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

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.
Na dzień 31 grudnia 2021r. z usług Zakładu w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków korzystało 1099 odbiorców. W 2021 r. przyłączane były kolejne posesje
w m. Grzymiszew na 140 przykanalików wykonano na 88 przyłączy.
Ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie było w 2021r. łącznie
146 223 m³. Ponadto do oczyszczalni wprowadzonych zostało 16 458 m³ ścieków
dowożonych wozami asenizacyjnymi ZGK oraz firm zewnętrznych posiadających koncesję
na wywóz nieczystości ciekłych, z którymi ZGK ma zawarte umowy.

T ABELA 18 I LOŚĆ OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓ W W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Lp.
1.
2.
3.

Zafakturowane
Dowożone
Oczyszczone

2017
100 730
15 280
152 081

2018
101 590
16 969
140 218

Ilość ścieków w [m3]
2019
101 147
17 175
134 142

2020
108 462
17 023
141 036

2021
109 163
16 458
146 223
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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 2021r. Zakład doposażył dwie tłocznie ścieków (P1 Grzymiszew oraz P2 Wielopole)
w system monitoringu, umożliwiający kontrolę i sterowanie pracą tłoczni oraz bieżący
podgląd internetowy przez stronę WWW.
Ponadto w roku 2021 r. podejmowano szereg działań związanych z czyszczeniem
przepompowni oraz z awariami przepompowni ścieków, czy urządzeń oczyszczalni, m.in.
wyremontowane zostały dwie pompy w przepompowni Poznańska i dwie w przepompowni
Łąkowa, wyremontowano pompę ściekową w przepompowni na oczyszczalni ścieków,
wymieniono uszkodzoną sondę hydrostatyczną w reaktorze SBR na oczyszczalni.

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 jest przez załogę Zakładu ręcznie. Pracownicy pracują
w kilkuosobowych zespołach mając codziennie przydzielane określone obszary działania
i zadania. Codziennie od poniedziałku do piątku jednak doglądany jest park miejski
w Tuliszkowie oraz teren Placu Wolności. Dużo uwagi poświęca się również zbieraniu śmieci
na terenach zielonych przy ul. Jana Pawła II.
Cyklicznie sprzątane są 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 2021 r. piasek
z ulic. W sezonie jesiennym natomiast sprzątanie miasta sprowadzało się, oprócz zbierania
śmieci do grabienia i zamiatania liści.
W celu usprawnienia prac związanych ze sprzątaniem miasta na potrzeby Zakładu
zakupiono dmuchawę spalinową STIHL BG 56.
Przy Zakładzie działa punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z którego
chętnie korzystają mieszkańcy gminy Tuliszków. Praktycznie każdego dnia mieszkańcy
przywożą odpady: głównie odpady budowlane i poremontowe, stare meble i opony. W 2021r.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnym odwiedzony został przez
mieszkańców 516 razy.
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. Przeprowadzono prace związane z usuwaniem
odrostów drzew, martwych gałęzi i samosiejek na terenach zielonych przy ul. Jana Pawła II,
w parku w Piętnie oraz na terenach zielonych za halą sportową.
Zakład posadził na terenie gminy drzewa zakupione przez Urząd Gminy i Miasta
w Tuliszkowie: 50 szt. z gatunku klon zwyczajny oraz 8 śliw ozdobnych.
Plac Wolności w Tuliszkowie został wiosną ukwiecony sadzonkami pelargonii, które
zdobiły „tuliszkowski rynek” do późnej jesieni.
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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 to piły spalinowe, nożyce, kosy spalinowe,
kosiarki samojezdne, rębak tarczowy i traktor ogrodowy, w 2021 r. zakupiono kosę
mechaniczną FS 460 C-EM.
Na zakup paliwa do sprzętu koszącego i tnącego, osprzętu oraz części zużywalnych
zakład wydatkował w 2021r. kwotę brutto 24.155,09zł.

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, a w okresie
zimowym, odśnieżaniem oraz 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.
Zakład na bieżąco naprawiał nawierzchnie asfaltowe łatając dziury masą bitumiczną
(asfalt na zimno).
Ponadto w ramach utrzymania dróg Zakład naprawiał wiaty przystankowe ( Smaszew,
Nowy Świat) oraz montował nowe wiaty ( Zadworna-Parcele).
Zakład w 2021 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.
Zakład Gospodarki Komunalnej prowadził w 2021r. prace związane z porządkowaniem
rowów i poboczy przy drogach gminnych. Wycinano gałęzie, odrosty drzew i zdrewniałe
chwasty, których zagęszczenie w przypadku licznych odcinków dróg, utrudniało przejazd
i zagrażało bezpieczeństwu. Prace na poboczach i w rowach związane z usuwaniem krzewów,
gałęzi i odrostów drzew prowadzono w m. Krępa, Piętno, Zadworna, Borek, Tarnowa,
Gadowskie Holendry, Józinki, Grzymiszew, Gozdów.
3.4.6.6

Dodatkowe zadania zlecone:

W roku 2021 Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie po raz pierwszy
przygotował dekoracje wielkanocne, które zostały umieszczone na terenie Placu Wolności
w Tuliszkowie.
W sierpniu wiele uwagi poświecono amfiteatrowi w parku. Pomalowano ściany
amfiteatru, wymieniono uszkodzone i uzupełniono brakujące deski w ławkach, które
następnie zostały pomalowane, wyczyszczono płytę amfiteatru.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie podjął się w 2021r. szeregu zadań
o charakterze incydentalnym: wyczyszczono pomieszczenia w szkole w Tuliszkowie, celem
przygotowania ich pod kino społecznościowe, współpracowano z biblioteką przy
przenoszeniu do nowego budynku. Ponadto dbając o estetykę i wygląd całej gminy
montowano i naprawiano znaki drogowe, myto ławki i lampy w parku oraz na Placu
Wolności, wyczyszczono pomnik Tadeusza Kościuszki.
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3.4.7 Realizacja programów i projektów
3.4.7.1

Programy i projekty nieinwestycyjnie

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:








Projekt pn. „Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań”
realizowany był w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki
i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Okres realizacji projektu
zaplanowany został od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku. Celem projektu
było 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 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuliszkowie. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano na kwotę
407 384,93 zł. W 2020 roku wydatkowano 87 028,58 zł, a w 2021 roku 320 356,35 zł.
Realizacja projektu została zakończona.
Projekt pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie
Tuliszków” realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działania 4.2
„Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.2 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest”. Dofinansowanie projektu wynosi 83 913,52 zł, co stanowi nie
więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Celem projektu było
przyspieszenie prac oczyszczających gminę z odpadów niebezpiecznych, poprzez
zwiększenie świadomości mieszkańców i spowodowanie szybszego procesu demontażu
i odbioru wyrobów z azbestu z terenu gminy. Łączne nakłady finansowe na realizację
projektu zostały zaplanowane na kwotę 125 763,00 zł. W 2020 roku wydatkowano
kwotę 29 051,00 zł, a w 2021 roku 10 161,40 zł. Realizacja projektu została
zakończona. Łącznie na realizacje projektu wydatkowano 56 555,40 zł.
Projekt 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. Przyznany grant
przeznaczony był na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych,
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Termin realizacji zadania
przedłużony został do 31 marca 2021 roku. Łączne nakłady na realizację tego zadania
zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie
31 697,78 zł, w 2020 roku w kwocie 7 302,90 zł, a w 2021 roku wydatkowano
10 869,37 zł. Realizacja projektu została zakończona.
Projekt pn. „Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół
Podstawowych z Gminy Tuliszków” realizowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa- Edukacja, Działanie
8.1-Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Partnerem wiodącym przy realizacji
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Projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego z/s w Poznaniu. Gmina Tuliszków jest
partnerem przy realizacji Projektu. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w
Tuliszkowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie. Celem projektu
jest wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co
najmniej 4 uczniów niepełnosprawnych poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące
między innymi realizację zajęć, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie
pracowni w sprzęt niezbędnych do prowadzenia zdalnych zajęć. Realizacja projektu
zaplanowana została na lata 2021-2022. Łączne nakłady na realizację Projektu
zaplanowano na kwotę 95 800,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano
w kwocie 55 400,00 zł, a wydatkowano 18 763,47 zł. Limit wydatków na 2022 rok
kwota 40 400,00 zł.
3.4.7.2

Programy i projekty inwestycyjnie.

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.




Projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na
małe kino społecznościowe w Tuliszkowie” Na realizację tego zadania, Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielkopolski z/s w Poznaniu 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. Z uwagi na trudności organizacyjne
oraz zamknięcie placówek kulturalnych w 2020 roku, realizacja projektu została
wydłużona do 31 grudnia 2021 roku. Na realizację powyższego zadania w dniu
6 kwietnia 2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony. Natomiast 30 kwietnia
2020 roku Burmistrz unieważnił postępowanie z uwagi na to, że cena najniższej oferty
znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie. W 2020 roku Gmina nie
poniosła wydatków na realizację powyższego zadania. W dniu 22 lipca 2021 roku
została podpisana umowa z wykonawcą na realizację powyższego zadania na kwotę
637 663,90 zł. Termin realizacji zadania określony został na 120 dni od momentu
podpisania umowy. Natomiast w dniu 20 lipca 2021 roku została podpisana umowa na
pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12 300,00 zł. W związku z powyższym, że
wykonawca opóźniał się z robotami tak dalece, nie było to prawdopodobne, żeby zdołał
je zakończyć w umówionym terminie, w związku z powyższym pismem z dnia 28
października 2021 roku, odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada leśna
Ogorzelczyn – Grzymiszew”. Na realizację zadania Gmina podpisała umowę
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na operację typu „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
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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. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2020-2022. Łączne nakłady
finansowe na realizację projektu zostały zaplanowane na kwotę 3 299 136,00 zł. W
2020 roku Gmina nie poniosła wydatków na realizację zadania. Limit wydatków na
2021 rok, kwota 216 958,00 zł, a wydatkowano 95 420,40 zł. Limit wydatków na 2022
rok kwota 3 082 178,00 zł. Limit zobowiązań kwota 2 101,25 zł. Zdanie jest w trakcie
realizacji.
Projekt pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew na terenie gminy
Tuliszków” Na realizację zadania Gmina podpisała umowę z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego na operację 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.
Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe
na realizację projektu zostały zaplanowane na kwotę 1 495 000,00 zł. zł. w 2020 roku
wydatki nie zostały poniesione. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 1 495 000,00 zł,
a wydatkowano 1 494 609,90 zł. Na realizację zadania Gmina wydatkowała w zakresie
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew kwotę 50
835,90 zł, natomiast w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości
Sarbicko, wydatkowano kwotę 1 443 774,00 zł.
Projekt pn. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie” Na
realizację powyższego zadania został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej
w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 63,63 % kosztów
kwalifikowanych planowanych do poniesienia w ramach operacji. Łączne nakłady
finansowe na realizację zadania zaplanowano na kwotę 92 500,00 zł. Limit wydatków
na 2021 rok kwota 0,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 92 500,00 zł. Limit
zobowiązań 92 500,00 zł.

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
trzynaście zadań bieżących i dwadzieścia zadań majątkowych.
W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące zadania:


„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 środki w kwocie
2 000,00 zł. W 2020 roku Gmina wydatkowała kwotę 8 706,00 zł. W 2021 roku
wydatkowano 9 038,00 zł. Limit na 2022 rok kwota 7 333,00 zł. Limit zobowiązań
0,00 zł.
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„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 Gmina wydatkowała 24 565,50 zł.
W 2021 roku wydatkowano 27 871,08 zł. Limit na 2022 rok, kwota 31 126,00 zł. Limit
zobowiązań 0,00 zł.
„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 Gmina wydatkowała środki w
kwocie 31 752,62 zł. W 2021 roku wydatkowano 32 147,00 zł. Limit na 2022 rok,
kwota 7 709,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.
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. Łączne nakłady na realizację
zadania zaplanowano na kwotę 163 546,38 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 65
579,38 zł. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na kwotę 97 970,00 zł, a
wydatkowano 97 144,30 zł. Zadanie zostało zakończone.
„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 580 226,01 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 116
657,01 zł. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na kwotę 463 569,00 zł, a
wydatkowano 332 300,40 zł. Zadanie zostało zakończone.
„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie
zimowym 2020/2021” Na realizację zadania została podpisana umowa ze Starostwem
Powiatowym w Turku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne
nakłady zostały zaplanowane na kwotę 8 119,44 zł. Na realizację zadania w 2020 roku
wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Turku dotacja na 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. Limit na 2021 rok, kwota 8
119,44 zł. Powyższa kwota w całości została wykorzystana na utrzymanie ulic
powiatowych w sezonie zimowym.
„Program YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych terenów wiejskich” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021.
Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 3 600,00 zł. W
2020 roku wydatkowano kwotę 1 360,00 zł, czyli mniej od zakładanego limitu o 80,00
zł. Limit wydatków na 2021 kwota 2 160,00 zł, a wydatkowano 2 240,00 zł, czyli
więcej o 80,00 zł. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie.
„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. Umowę na realizację zadania
podpisano w miesiącu grudniu 2020 roku. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano
na kwotę 962 827,43 zł, a wydatkowano 907 006,65 zł. Limit wydatków na 2022 kwota
962 827,43 zł. Limit wydatków na 2023 rok kwota 962 827,43 zł.
„LIFE AFTER COAL PI: Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej
Wielkopolska Wschodnia 2040”. Zadanie jest realizowane w 2022 roku.
„Opracowanie pięciu projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości: Krępa, Piętno, Wielopole, Zadworna, Nowy – Świat” Realizację zadania
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zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 32
000,00 zł. W dniu 23 września 2021 roku podpisano umowę na realizację tego zadania.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
„Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie
zimowym 2021/2022” Na realizację zadania została podpisana umowa ze Starostwem
Powiatowym w Turku. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne
nakłady zostały zaplanowane na kwotę 15 418,80 zł. Na realizację zadania w 2021
roku wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Turku dotacja na miesiąc: listopad i
grudzień w kwocie 6 167,52 zł. Dotacja ta nie została w pełni wykorzystana. W dniu 31
grudnia 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 744,56 zł.
Limit na 2022 rok, to kwota 9 251,28 zł.
„Bieżące utrzymanie ulic powiatowych w m. Tuliszków” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2021 – 2022. W 2021 roku została podpisana umowa ze
Starostwem Powiatowym w Turku na realizację zadania. Natomiast realizacja zadania
nastąpi w 2022 roku. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 6 000,00 zł.
„Przegląd i serwis kotłowni olejowych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” Realizację
zadania zaplanowano na lata 2021-2022. W dniu 30 listopada 2021 roku została
podpisana umowa z wykonawcą na świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej
przeglądów i serwisu w kotłowniach olejowych na terenie Gminy Tuliszków. Realizacja
zadania nastąpi w 2022 roku. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 16 728,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:







„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 realizację
inwestycji drogowej. Termin zakończenia przedmiotu umowy określony został do dnia
26 lutego 2021 roku. Po dokonanych zmianach wprowadzonych aneksami do umowy,
ostateczny termin realizacji wydłużony został do dnia 30 września 2021 roku. W 2020
roku na realizację zadania wydatkowano 20 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok
zaplanowano w kwocie 8 360,00 zł i wydatkowano 8 360,00 zł. Łączne nakłady
finansowe na realizację zadania wyniosły 28 360,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Tarnowa - Kaliska”
Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe
zaplanowane zostały na kwotę 66 420,00 zł. W dniu 8 lipca 2020 roku Gmina podpisała
umowę z wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej. Termin
zakończenia przedmiotu umowy określony został do dnia 28 maja 2021 roku. Po
dokonanych zmianach wprowadzonych aneksami do umowy, zadanie zostało
wprowadzone do podjętej Uchwały Nr 0007.75.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego, termin zakończenia przedmiotu umowy.
W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano 20 000,00 zł. Limit wydatków na
2021 rok, kwota 46 420,00 zł.
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 wraz
z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej. Termin
zakończenia przedmiotu umowy określony został do dnia 26 maja 2021 roku. Po
dokonanych zmianach wprowadzonych aneksem do umowy, ostateczny termin
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realizacji wydłużony został do dnia 30 lipca 2021 roku. W 2020 roku na realizację
zadania wydatkowano 15 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano
i wydatkowano kwotę 3 224,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania
wyniosły 18 224,00 zł.
„Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gmina 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 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację
inwestycji drogowej. Termin zakończenia przedmiotu umowy określony został do dnia
31 marca 2021 roku. Po dokonanych zmianach wprowadzonych aneksem do umowy,
ostatecznie zadanie zostało wprowadzone do Uchwały Nr 0007.75.2021 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2020 roku na realizację zadania
wydatkowano 24 633,58 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 88 526,42 zł.
„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 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji
drogowej. Termin zakończenia przedmiotu umowy określony został do dnia 26 lutego
2021 roku. Po dokonanych zmianach wprowadzonych aneksami do umowy, ostateczny
termin realizacji wydłużony został do dnia 30 sierpnia 2021 roku. W 2020 roku na
realizację zadania wydatkowano 10 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok,
zaplanowano na kwotę 10 562,00 zł i wydatkowano 10 562,00 zł. kwota 10 562,00 zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 20 562,00 zł.
„Dokumentacja na budowę drogi Kiszewy-Kolonia” Realizację zadania zaplanowano
na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 52 550,00
zł. W dniu 8 lipca 2020 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na sporządzenie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na
realizację inwestycji drogowej. Termin zakończenia przedmiotu umowy określony
został do dnia 31 marca 2021 roku. Po dokonanych zmianach wprowadzonych
aneksami do umowy, ostatecznie zadanie zostało wprowadzone do Uchwały
Nr 0007.75.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2020
roku na realizację zadania wydatkowano 18 955,47 zł. Limit wydatków na 2021 rok
zaplanowano na kwotę 33 594,53 zł, a wydatkowano 16 694,53 zł. Pozostała kwota
16 900,00 zł została uwzględniona w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
„Budowa drogi gminnej nr 667081 P Ogorzelczyn – Osada leśna Ogorzelczyn –
Grzymiszew- etap II” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne
nakłady finansowe zaplanowano 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. Wydatki
na 2021 rok nie zostały zaplanowane. Limit wydatków na 2022 rok, kwota 61 500,00 zł.
Limit zobowiązań 0,00 zł.
„Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej w Tuliszkowie” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 55 730,00 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. Termin
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zakończenia przedmiotu umowy określony został do dnia 30 czerwca 2021 roku. Po
dokonanych zmianach wprowadzonych aneksami do umowy, ostateczny termin
realizacji wydłużony został do dnia 15 grudnia 2021 roku. W 2020 roku na realizację
zadania wydatkowano 8 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na kwotę
47 730,00 zł, wydatkowano kwotę 47 730,00 zł. Łączne nakłady finansowe na
realizację zadania wyniosły 55 730,00 zł.
„Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi w miejscowości
Piętno” Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe
zaplanowane zostały na kwotę 1 025 000,00 zł. W dniu 7 września 2021 roku Gmina
podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla wyżej
wymienionego zadania. Limit wydatków na 2021 rok zaplanowany został na kwotę
1 025 000,00 zł, a wydatkowano 1 015 548,73 zł. Realizacja zadania została
zakończona.
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. Po dokonanych zmianach wprowadzonych aneksem do umowy, ostatecznie
zadanie zostało wprowadzone do Uchwały Nr 0007.75.2021 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które
w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Limit wydatków na 2021 rok
kwota 32 210,00 zł.
„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. Termin
zakończenia przedmiotu umowy określony został do dnia 31 marca 2021 roku. Po
dokonanych zmianach wprowadzonych aneksami do umowy, ostatecznie zadanie
zostało wprowadzone do Uchwały Nr 0007.75.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego. Limit wydatków na 2021 rok to kwota 35 055,00 zł.
„Budowa ulicy Polnej i ulicy Paderewskiego w Tuliszkowie” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 450 000,00 zł. W dniu 17 maja 2021 roku została podpisana umowa
z wykonawcą na przebudowę wyżej wymienionych dróg na kwotę 444 968,51 zł.
Termin realizacji zadania określony został na 150 dni od momentu podpisania umowy.
W dniu 14 maja 2021 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na
kwotę 2 669,00 zł. Na realizację zadania w 2021 roku wydatkowano 453 911,65 zł.
Zadanie zostało zakończone.
„Dokumentacja na budowę drogi asfaltowej Zadworna-Borek” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 58 820,09 zł. W dniu 8 lipca 2020 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą
na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych
pozwoleń na realizację inwestycji drogowej. Termin zakończenia przedmiotu umowy
określony został do dnia 31 marca 2021 roku. Po dokonanych zmianach
wprowadzonych aneksami do umowy, ostatecznie zadanie to zostało uwzględnione
w Uchwale Nr 0007.75.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2021
roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem
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roku budżetowego w kwocie 4 604,01 zł. Na realizację zadania w 2020 roku gmina
wydatkowała 15 000,00 zł, w 2021 roku wydatkowano 28 365,09 zł ze środków
funduszu sołeckiego.
„Budowa ul. Leśnej w miejscowości Wróblina” Realizację zadania zaplanowano na lata
2019-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowane zostały na
kwotę 28 905,00 zł. W dniu 31 października 2019 roku Gmina podpisała umowę na
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania.
Rozliczenie I etapu umowy odbyło się w 2019 roku. Natomiast rozliczenie II etapu
umowy zostało określone po dokonanych zmianach wprowadzonych aneksami do
umowy wydłużającymi termin realizacji zadania. Ostatecznie zadanie to zostało
uwzględnione w Uchwale Nr 0007.75.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 20 000,00 zł.
„Sporządzenie dokumentacji na drogę Babiak-Wygoda” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 128 800,00 zł. W dniu 15 grudnia 2021 roku Gmina podpisała umowę
z wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację zadania. Termin zakończenia
przedmiotu umowy określony został do dnia 15 czerwca 2022 roku. W 2021 roku na
realizację zadania zaplanowano i wydatkowano 10 000,00 zł. Limit wydatków na 2022
rok 118 800,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zl.
„Sporządzenie dokumentacji na ulicę Wodną w Grzymiszewie” Realizację zadania
zaplanowano na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na
kwotę 26 550,00 zł. W dniu 21 września 2021 roku Gmina podpisała umowę
z wykonawcą na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację zadania. Termin zakończenia
przedmiotu umowy określony został do dnia 15 czerwca 2022 roku. W 2021 roku na
realizację zadania wydatkowano 5 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok 21 550,00 zł.
Limit zobowiązań 0,00 zł.
„Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na opracowanie
dokumentacji projektowej za zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr
4479P Tuliszków-Tarnowa- Władysławów” Realizację zadania zaplanowano na lata
2021-2022. Pomoc finansowa zostanie zrealizowana po wyłonieniu wykonawcy na
opracowanie dokumentacji projektowej na wyżej wymienioną drogę przez Powiat
Turecki.
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Tuliszków-Zadworna,
Ogorzelczyn, Tarnowa” Realizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2022. Łączne
nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 3 965 777,79 zł. W dniu 21 grudnia
2021 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na budowę wyżej wymienionej
kanalizacji – etap I. Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 21 marca 2022
roku. Nakłady na 2021 rok zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, a wydatkowano
13 304,93 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 3 819 177,00 zł.
„Budowa filii Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie wraz
z zagospodarowaniem terenu” Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022.
Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę 91 500,00 zł. W dniu
25 listopada 2021 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej, a także na sprawowanie nadzoru autorskiego
podczas realizacji zadania. Termin opracowania dokumentacji ustalony został do
24 lipca 2022 roku. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 91 500,00 zł. Zadanie jest
w trakcie realizacji.
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„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krępie” Realizację zadania zaplanowano
na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na kwotę
238 216,57 zł. W dniu 21 grudnia 2021 roku Gmina podpisała umowę z wykonawcą na
wykonanie tego zadania. Termin zakończenia przedmiotu umowy zaplanowany został
na 21 marca 2022 roku. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano
i wydatkowano kwotę 23 620,31 zł. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 214 596,26
zł.

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.
Realizacja „Budżetu obywatelskiego miasta Tuliszków” została wstrzymana w latach
2020 i 2021 roku ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i nieodzowne przynajmniej w
pierwszej fazie realizacji szereg spotkań z mieszkańcami. Planowane jest uruchomienie
budżetu w roku 2022, tak aby pierwsze inicjatywy mieszkańców miasta zostały zrealizowane
w 2023 roku.

4.2 Fundusz sołecki
W ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku wydatkowano środki wykazane w poniższej
tabeli.

T ABELA 19 F UNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

Lp.

Nazwa
sołectwa

1.

Gadowskie
Holendry

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Grzymiszew

Sporządzenie dokumentacji na drogę
Babiak – Wygoda
Sporządzenie dokumentacji na ulicę
Wodną w Grzymiszewie
Zakup 4 szt. przystanków

2.

Nazwa przedsięwzięcia

Charakterystyka wykonanych zadań:
W ramach zadania zakupione zostały dwie szafy
trzydrzwiowe oraz sprzęt AGD
Wykonana została koncepcja projektu zagospodarowania
terenu wraz z mapą do celów projektowych
Opracowano dokumentację
Zakupiono wiaty przystankowe o wymiarach 90x210x230,

Wydatki poniesione
w sołectwie
Budżet Gminy
/Fundusz Sołecki
18 693,10 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł
16 000,00 zł
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autobusowych na drogi gminne
Remont sali szkoleniowej w budynku
OSP Grzymiszew

3.

Krępa

4.

Kiszewy

5.

6.

7.

Nowy Świat

Ogorzelczyn

Piętno

8.

Ruda

9.

Sarbicko

10.

11.

12.

Smaszew

Tarnowa

Wielopole

13.

Wróblina

14.

Wymysłów

15.

Zadworna

Zakup stołów i ławek na potrzeby
sołectwa Grzymiszew
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Krępie
Opracowanie dokumentacji na budowę
oświetlenia w miejscowości Kiszewy
Remont dachu na świetlicy wiejskiej w
Kiszewach

ocynkowane, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
Wykonano prace polegające na oczyszczeniu i malowaniu
ścian na pow. 83 m2, montażu sufitu podwieszanego – 50 m2
oraz na wymianie okna i drzwi zewnętrznych
Dokonano zakupu 6 szt. ławek i 2 szt. stołów

W ramach zadania sporządzono kosztorys oraz wykonano
roboty przygotowawcze
BRAK REALIZACJI
Realizacja zakończona w 2022 roku
BRAK REALIZACJI
Realizacja w 2022 roku
Zakres prac obejmował budowę altany grillowej o wymiarach
Budowa altany grillowej wraz z
5m x 7m, z dwuspadowym dachem pokrytym gontem
zagospodarowaniem terenu
bitumicznym oraz na utwardzeniu terenu pod altanę kostką
brukową
Wykonano prace polegające na ułożeniu w ziemi kabla
Budowa oświetlenia (Budki, Wypychów) niskiego napięcia, budowie szafki oświetleniowej oraz
montażu latarni ulicznych
Zakres prac obejmował: czyszczenie, gipsowanie i malowanie
Remont świetlicy wiejskiej
ścian o pow. 18m2, założenie płytek ściennych i podłogowych
na pow. 2m2, rozbiórce kuchni kaflowej i wymianę okapu.
Opracowano dokumentację projektową, w skład której
Projekt na budowę oświetlenia
wchodzą: projekt budowlany, kosztorys inwestorski i ofertowy,
Ogorzelczyn - Borek
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna
Ułożenie w ziemi linii kablowej niskiego napięcia, budowa
Budowa oświetlenia w m. Piętno
szafki oświetleniowej oraz montaż latarni ulicznych
Remont drogi na długości 715,00 m i szer. 3,5 m poprzez
Remont drogi w m. Piętno
zasypanie głębszych ubytków, położenie dolnej i górnej
warstwy pospółki oraz wałowanie
Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu
Budowa oświetlenia w parku
inwestorskiego i ofertowego, przedmiaru robót oraz
specyfikacji technicznej
Zakres prac obejmował budowę altany grillowej o wymiarach
Budowa altany ogrodowej pokrytej
4m x 8m, z dwuspadowym dachem pokrytym gontem
gontem przy świetlicy wiejskiej w
bitumicznym oraz na utwardzeniu terenu pod altanę kostką
Rudzie
brukową
Budowa oświetlenia ulicznego w
Ułożenie w ziemi linii kablowej niskiego napięcia, budowa
miejscowości Sarbicko
szafki oświetleniowej oraz montaż latarni ulicznych
Remont sanitariatów znajdujących się w Zakres prac głównie obejmował: stolarkę drzwiową, instalacje
świetlicy wiejskiej
sanitarne, rurociągi, montaż umywalek i kompaktu WC
Opracowano dokumentację w zakresie projektu budowlanego,
Projekt na budowę chodnika w m.
kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, przedmiaru robót,
Smaszew
specyfikacji technicznej oraz zgłoszenia wykonania robót
budowlanych
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Zakupiono 35 sztuk krzeseł
Remont drogi o pow. 700 m2, zasypanie głębszych ubytków
Remont dróg w miejscowości Tarnowa
gruzem, położenie dolnej i górnej warstwy pospółki oraz
wałowanie
Remont drogi na długości 750,00 m i szer. 4 m poprzez
Remont drogi w Wielopolu
zasypanie głębszych ubytków, położenie dolnej i górnej
warstwy pospółki oraz wałowanie
W ramach zadania opracowano dokumentację w zakresie
projektu zagospodarowania działki, projektu budowlanego i
Budowa altany przy świetlicy wiejskiej
wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
przedmiaru robót i specyfikacji technicznej
Ułożenie w ziemi linii kablowej niskiego napięcia, budowa
Budowa oświetlenia
szafki oświetleniowej oraz montaż latarni ulicznych
Remont drogi na długości 460,00 m i szer. 4 m poprzez
Remont drogi Wróblina - Jesionki
zasypanie głębszych ubytków pospółką i położenie warstwy
gruzu betonowego
Ułożenie w ziemi linii kablowej niskiego napięcia, budowa
Budowa oświetlenia w m. Wymysłów
szafki oświetleniowej oraz montaż latarni ulicznych
Zakupiono namiot ekspresowy 4m x 6m z 3 ścianami pełnymi,
Zakup namiotu, stołu i ławek
na stelażu stalowym oraz 2 stoły i 5 ławek
Opracowano dokumentację w zakresie projektu
Dokumentacja na budowę drogi
zagospodarowania terenu, projektu technicznego, stałej
asfaltowej Zadworna – Borek
organizacji ruchu, specyfikacji technicznej, kosztorysu
inwestorskiego i ofertowego, przedmiaru robót oraz geologii
Remont drogi na dł. 490,00m i szer. 2,5m poprzez zasypanie
Utwardzenie drogi w m. Zadworna
głębszych ubytków, położenie dolnej i górnej warstwy
pospółki oraz wałowanie
Budowa oświetlenia wzdłuż posesji 38Ułożenie w ziemi linii kablowej niskiego napięcia, budowa
38M
szafki oświetleniowej oraz montaż latarni ulicznych
RAZEM

15 000,00 zł
1 335,00 zł
23 620,31 zł
0,00 zł
0,00 zł
25 561,06 zł

25 000,00 zł
5 904,91 zł
7 195,50zł
10 000,00 zł
12 000,00 zł
8 490,00 zł

20 117,50 zł
15 005,29 zł
15 000,00 zł
23 350,00 zł
3 640,00 zł
36 400,84 zł
15 249,14 zł

8 217,25 zł
2 000,00 zł
31 619,98zł
16 442,89 zł
5 000,00 zł
28 365,09 zł

9 000,00 zł
5 000,00 zł
418 207,76 zł
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5 Informacja o stanie mienia komunalnego
5.1 Zestawienia
Szczegółowy stan mienia komunalnego za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r. przedstawiają poniższe tabele.
T ABELA 20 M IENIE G MINY T ULISZKÓW
Grunty
Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Pow.

wartość

ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
OGÓŁEM:

Wartość księgowa

zł
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budynki
i budowle

Inne środki
trwałe

Pozostałe
aktywa

Razem

zł

zł

zł

zł

23 964 473,69

1 236 173,49

176 454,32

25 377 101,5

1 384 389,44

89 742,01

-

1 474 131,45

47 184,6

-

47 184,6

-

-

-

-

-

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

354 210,73

5 609,85

4 463 653,74

-

-

74 607,36

6 130,00

819,99

81 556,35

245.1745

4 219 756,62

51 347 233,43

3 293 804,32

1 335 560,86

60 196 355,23

w tym w nieruchomości o pow. 0.90 ha Gmina posiada udział 13207/110222 części
245.1745

4 219 756,62
84 830 322,81
5 068 165,9
1 524 099,02
95 642 344,35
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 WZ ROSTU W LATACH 2017-2021
zł80 000 000,00
zł70 000 000,00
zł60 000 000,00
zł50 000 000,00
zł40 000 000,00
zł30 000 000,00
zł20 000 000,00
zł10 000 000,00
zł-

2017

2018

2019

2020

2021

Majątek obrotowy zł3 709 809,

zł3 906 667,

zł5 493 514,

zł4 901 549,

zł5 557 755,

Majątek trwały

zł58 073 354

zł64 464 682

zł67 970 444

zł68 326 226

zł51 730 692
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T ABELA 21 M IENIE G MINY T ULISZKÓW DYNAMIKA WZROSTU 2017-2021
Wartość netto majątku wg stan na koniec
Lp.

Zmiana wartości

Wyszczególnienie
2017

2018

2019

2020

2021

(2019-2020)

(2020-2021)

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

49 201 730,91

- 5 962 726,56 zł

1 263 470,43 zł

2

Majątek obrotowy

1 373 753,40

1 762 070,16

3 151 584,78

2 113 280,48

2 213 081,46

- 1 038 304,30 zł

99 800,98 zł

41 383 243,35

48 674 203,79

57 052 571,82

50 051 540,96

51 414 812,37

- 7 001 030,86 zł

1 363 271,41 zł

Razem

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie
1

Majątek trwały

2

Majątek obrotowy
Razem

5 881 407,31

5 630 790,38

5 234 885,17

15 001 005,03

14 995 047,66

9 766 119,86 zł

-

5 957,37 zł

80 586,11

85 029,41

90 398,23

98 342,74

89 147,62

7 944,51 zł

-

9 195,12 zł

5 961 993,42

5 715 819,79

5 325 283,40

15 099 347,77

15 084 195,28

9 774 064,37 zł

-

15 152,49 zł

205 465,67 zł

-

199 584,34 zł

Jednostki oświatowe
1

Majątek trwały

4 872 155,56

4 648 833,98

4 440 128,47

4 234 662,80

4 035 078,46

2

Majątek obrotowy

1 981 071,86

1 928 182,43

1 895 104,72

1 899 307,45

2 334 226,90

Razem

6 853 227,42

6 577 016,41

6 335 233,19

6 133 970,25

6 369 305,36

-

4 202,73 zł

434 919,45 zł

-

201 262,94 zł

235 335,11 zł

-

84 439,19 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
1

Majątek trwały

2

Majątek obrotowy
Razem

966 139,87

881 596,88

810 040,39

725 601,20

47 184,60

74,86

6 941,51

25 024,05

56 918,32

460 463,82

966 214,73

888 538,39

835 064,44

782 519,52

507 648,42

-

31 894,27 zł
-

52 544,92 zł

678 416,60 zł
403 545,50 zł

-

274 871,10 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie
1

Majątek trwały

2

Majątek obrotowy
Razem

1 499,60

-

-

-

-

- zł

281,17

2 700,87

4 546,43

31 497,81

371,64

26 951,38 zł

-

31 126,17 zł

1 780,77

2 700,87

4 546,43

31 497,81

371,64

26 951,38 zł

-

31 126,17 zł

7 726,20 zł

-

23 730,20 zł

- zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
-

-

78 641,00

70 914,80

47 184,60

Majątek obrotowy

274 042,39

121 742,76

326 855,93

702 202,97

460 463,82

375 347,04 zł

-

241 739,15 zł

Razem

274 042,39

121 742,76

405 496,93

773 117,77

507 648,42

367 620,84 zł

-

265 469,35 zł

3 505 762,24 zł

355 781,92 zł

591 964,37 zł

656 205,49 zł

2 913 797,87 zł

1 011 987,41 zł

1

Majątek trwały

2

-

Gmina i Miasto Tuliszków
1

Majątek trwały

51 730 692,29

58 073 354,87

64 464 682,07

67 970 444,31

68 326 226,23

2

Majątek obrotowy

3 709 809,79

3 906 667,14

5 493 514,14

4 901 549,77

5 557 755,26

55 440 502,08

61 980 022,01

69 958 196,21

72 871 994,08

73 883 981,49

Razem:

-
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T ABELA 22 M IENIE G MINY T ULISZKÓW ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Opis mienia wg grup rodzajowych

Łączna ilość

I. Grunty komunalne ogółem:

244.2745 ha

1. Grunty rolne

2.7600 ha

2. Drogi

174.9481 ha

3. Rowy

0.0800 ha

4. Tereny zadrzewione, zieleń

17.8367 ha

5. Ogrody działkowe

-

6. Tereny rekreacyjne

5.1106 ha

7. Tereny budowlane

1.6629 ha

8. Tereny usługowo-handlowe

16.4015 ha

9. Pozostałe grunty

25.4747 ha
0,90 ha

II. Grunty stanowiące współwłasność
1. Ośrodki kultury

III. Obiekty komunalne ogółem:

40
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

24
IV. Budowle i urządzenia techniczne

1. Sieć wodociągowa:
- Długość sieci

155.893,50 mb

- Przykanaliki

37 203,30 m.b.

- długość sieci:

6.485,40 mb

2. Sieć sanitarna:
3. Kanalizacja deszczowa
V. Środki transportowe

17

5.2 Opis zmian
Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
powstały w wyniku budowy dróg, budowy innych obiektów, zakupu środków trwałych.
Na obiekty komunalne, budowle, urządzenia techniczne oraz inne środki trwałe
przeznaczone były środki własne gminy oraz dotacje celowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich a także środków pozyskanych z innych źródeł.
Łączna ilość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2021
roku wynosi 245.1745 ha, w tym:






zasób gminy stanowi powierzchnię 239.1040 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.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 2021 stan gruntów ogółem zwiększył się o powierzchnię 0.0631 ha.
Strona 59 z 132

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2021/

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





nr 639/3 o powierzchni 0.0044 ha, położonej w obrębie Grzymiszew,
nr 775/3 o powierzchni 0.0221 ha, położonej w obrębie Grzymiszew,
nr 926/12 o powierzchni 0.0253 ha, położonej w obrębie Krępa (zamiana),
nr 927/2 o powierzchni 0.0496 ha, położonej w obrębie Krępa (zamiana),

Łączna powierzchnia gruntów nabytych wynosi: 0.1014 ha o wartości gruntów nabytych
stanowi kwotę: 34 086,91 zł.
5.2.2 Sprzedaż gruntów i nieruchomości
W 2021 roku sprzedano/zamieniono grunty na podstawie aktów notarialnych:



- nr 928/1 o powierzchni 0.0084 ha, położonej w obrębie Krępa (zamiana),
- nr 928/3 o powierzchni 0.0299 ha, położonej w obrębie Krępa (zamiana)

Łączna powierzchnia gruntów zbytych wynosi: 0.0383 ha o wartości gruntów nabytych
stanowi kwotę: 105,00 zł.

5.3 Wydatki na środki trwałe
W 2021 r. przyjęto do użytku nowo wybudowane lub zakupiono nowe następujące środki
trwałe:
T ABELA 23 W YDATKI NA ŚRODKI TRW AŁE
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.

Nazwa środka trwałego
Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem na bibliotekę.
Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem na bibliotekę -część biurowa
(MGOPS).
Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie (dostosowanie do zaleceń Komendanta
Powiatowego PSP w Turku).
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smaszew.
Budowa oświetlenia w miejscowości Piętno – odcinek I.
Budowa oświetlenia w miejscowości Piętno – odcinek II, Odcinek III, odcinek IV.
Budowa oświetlenia w miejscowości Wielopole.
Budowa oświetlenia w m. Wymysłów.
Budowa oświetlenia wzdłuż posesji 38-38M.
Przebudowa dróg gminnych – przebudowa ul. T. Kościuszki w Tuliszkowie.
Budowa linii oświetleniowych na terenie miejscowości Ogorzelczyn (Budki, Wypychów)
Budowa ul. Krótkiej w Tuliszkowie
Budowa ul. Polej w Tuliszkowie
Budowa ul. Paderewskiego w Tuliszkowie
Przebudowa drogi w miejscowości Piętno
Budowa ul. Kasprzaka w Tuliszkowie
Zakup samochodu osobowego Fiat Tipo - samochód służbowy na potrzeby UGIM w Tuliszkowie
Budowa altany ogrodowej pokrytej gontem przy świetlicy wiejskiej w Rudzie.
Budowa altany grillową wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowy Świecie.
Budowa zjazdu do działki o nr ewid. 125/13, obręb Gadowskie Holendry
Nagłośnienie Bosh
Kserokopiarka RICOH
Zestaw inwestycyjny- świetlica socjoterapeutyczna w Grzymiszewie
RAZEM:

Wartość w zł
1 273 342,31
1 031 036,42
15 627,22
49 814,76
121 364,23
7 391,55
325 725,11
58 600,09
106 009,90
58 892,94
195 206,49
219 731,95
258 345,27
395 943,24
86 779,47
1 015 548,73
171 221,32
58 500,00
39 552,25
39 552,30
27 804,15
53 295,90
17 490,00
22 000,00
5 648 775,60zł
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T ABELA 24 Z ADANIA G MINY T ULISZKÓW W TRAKCIE REALIZACJI
Lp.

Wartość nakładów na
zadanie inwestycyjne
z ewidencji księgowej
135 616,29 zł

Nazwa zadania inwestycyjnego

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszków-Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa.

2.

Budowa wodociągu w miejscowości Piętno.

5 691,06 zł

3.

Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Krępa.

7 500,00 zł

4.

Wodociąg Tuliszków-Sarbicko.

8 800,00 zł

5.

Budowa ul. Leśnej w miejscowości Wróblina

6.

Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Kiszewy-Budki”

18 224,00 zł

7.

Dokumentacja na budowę drogi Kiszewy Kolonia.

16 694,53 zł

8.

Opracowanie dokumentacji budowy łącznika DK72, a drogą powiatową Tuliszków-Wróblina.

10 562,00 zł

9.

Przebudowa drogi Wróblina-Niwy.

28 360,00 zł

10.

Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie”

55 730,00 zł

11.

Przebudowa drogi Ogorzelczyn-Grzymiszew

18 450,00 zł

12.

Przebudowa kanału burzowego kanalizacji deszczowej w Piętnie.

13.

Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Tarnowa-Kaliska”

20 000,00 zł

14.

Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn-osada leśna Ogorzelczyn-Grzymiszew

95 420,40 zł

15.

Wykup gruntów pod drogę gminną Ogorzelczyn-Zadworna.

16 386,96 zł

16.

Przebudowa szkoły w Ogorzelczynie

21 050,00 zł

17.

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie

14 000,00 zł

18.

Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolości 3 w Tuliszkowie z przeznaczaniem na utworzenie Klubu Seniora

49 715,50 zł

19.

Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie skwerku przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie

28 597,50 zł

20.

Rozbudowa świetlicy w Gadowskich Holendrach

18 000,00 zł

21.

Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego spichlerza w Tuliszkowie

20 592,00 zł

22.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania spichlerza na budynek usługowy

23.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie

49 991,00 zł

24.

Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

23 350,00 zł

25.

Sporządzenie dokumentacji na drogę Babiak-Wygoda

10 000,00 zł

26.

Dokumentacja budowy chodnika oraz oświetlenia Zadworna - przedszkole

13 161,00 zł

27.

Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z gminą Mycielin czyli odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszew Kolonia

24 633,58 zł

28.

Opracowanie dokumentacji budowy łącznika pomiędzy drogą DK 72 a drogą powiatową Tuliszków Wróblina

10 000,00 zł

29.

Sporządzenie dokumentacji na ulicę Wodną w Grzymiszewie.

30.

Dokumentacja budowa drogi asfaltowej Zadworna-Borek

43 365,09 zł

31.

Dokumentacja na budowę drogi Kiszewy Kolonia

18 955,47 zł

32.

Projekt na budowę oświetlenia Ogorzelczyn-Borek

7 195,50 zł

33.

Budowa oświetlenia w parku (sołectwo Piętno)

8 490,00 zł

34.

Budowa altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Wielopole)

35.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krępie.

8 905,00 zł

400,00 zł

7 380,00 zł

5 000,00 zł

8 217,25 zł
23 620,31 zł

RAZEM:

852 054 44 zł

5.4 Dochody z tytułu wykonywania prawa własności
Ogółem dochody z tytułu wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania
za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wynoszą: 80 096,81 zł.
T ABELA 25 D OCHODY Z NIERUCHOMOŚ CI 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
Razem:

Wartość w zł
11 089,44 zł
51 133,53 zł
11 957,87 zł
2 785,58 zł
397,96 zł
2 242,83 zł
80 096,81 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 2021 rok,
otrzymał z budżetu gminy Tuliszków dotację podmiotową w pierwotnej kwocie 500 000 zł.
Dotacja ta Uchwałą nr 0007.26.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 marca 2021
roku, została zmniejszona o 30 000,00 zł, co daje kwotę dotacji w wysokości 470 000,00 zł,
którą przeznaczono na działalność ośrodka. Dotacja organizatora wpłynęła i została
wykorzystana w pełnej kwocie.
Na początku roku, na swoją działalność MGOK posiadał środki pieniężne zgromadzone
na rachunku bankowym w wysokości 40 020,55 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2021 r. pozyskał przychody z tytułu świadczonych
usług w kwocie 6.060,38 zł w szczególności z:




opłat za naukę gry na instrumentach
sprzedaży biletów na imprezy biletowane organizowane przez MGOK
podpięcie Mammobusa

460,00 zł,
5 500,00 zł,
100,00 zł.

Wpływy z kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku
bankowym do dnia 31.12.2021 r. wynosiły 0,38 zł.
Dochody wzrosły także o kwotę 1 500,00 zł, to jest o kwotę uzyskaną za otrzymane
odszkodowanie z tytułu szkody od firmy UNIQA TU S.A.
Łącznie przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie na dzień
31.12.2021 r. wyniosły 477 560,38 zł.
Rozchody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie przedstawiały się
następująco:














Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup artykułów spożywczych
Zakup energii elektrycznej i wody
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług telekomunikacyjnych
Wykonanie audytu dostępności
Podróże służbowe i krajowe
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia
Odpis na ZFŚS
Opłaty na rzecz budżetów JST /odpady/
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

45 366,76 zł,
10 956,40 zł,
5 402,70 zł,
1 268,10 zł,
81 606,28 zł,
2 513,12 zł,
515,00 zł,
2 487,04 zł,
2 599,00 zł,
6 201,04 zł,
288,00 zł,
3 298,30 zł,
310 542,66 zł,

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4 etaty. Księgowość jednostki na mocy
porozumienia jest prowadzona przez UGiM w Tuliszkowie.
Na dzień 31.12.2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie posiadał środki
na rachunku bankowym w wysokości 44 536,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku MGOK
nie posiadał żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.
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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.
Rok 2021 dla instytucji kultury rozpoczął się tak jak miniony zaostrzonymi zasadami
bezpieczeństwa. MGOK nie mógł prowadzić pełnej, otwartej działalności z udziałem
istniejących grup. Uznano, że ośrodek małymi wydarzeniami, powinien pokazywać, że
kultura działa i nie poddała się pandemii zniechęcenia. Dlatego dom kultury częściowo
przeniósł swoją działalność do sieci. Podjęto się przeprowadzenia niektórych wydarzeń,
koncertów, bajek, warsztatów i spotkań w Internecie.
Dzięki zakupionemu pod koniec 2020 roku sprzętowi fotograficznemu i programom,
można było nagrywać i przygotowywać filmy do zamieszczenia na profilu MGOK
w Tuliszkowie.
Otworzono się na kilka tygodni na pracę w małych grupach, ale kolejne obostrzenia przed
Wielkanocą znów ograniczyły działalność.
Zrealizowano również kilka projektów z innymi jednostkami gminy: z Parafią
w Tuliszkowie, Przedszkolem w Tuliszkowie, ZSP w Grzymiszewie, SP w Tuliszkowie
i Ogorzelczynie, UTW w Tuliszkowie oraz z mieszkańcami Tuliszkowa. Filmiki z ich
realizacji dostępne są na profilu MGOK.
W połowie kwietnia zakupiono farby i samodzielnie pomalowano zaplecze kuchenne na
parterze oraz pracownię plastyczną na piętrze. Do obu pomieszczeń zakupione zostały szafy,
które zostały złożone przez pracowników ośrodka. Naprawione zostały również uszkodzone
klamki i gniazdka w niektórych pomieszczeniach. Zakupiono również stylizowaną szafę.
W marcu MGOK złożył też Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze
środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Kultura - Interwencje 2021: "GĘBĄ I MIECZEM, CZYLI AKADEMIA
JANUSZA Z TULISZKOWA". Wszystkie materiały filmowe zostały zrealizowane (nagranie
i montaż) samodzielnie.
Zrealizowane zajęcia, projekty, imprezy i wydarzenia w 2021 roku:












film z Orszaku Trzech Króli,
zajęcia podczas ferii zimowych pod nazwą „Półkolonie pół na pół”, część zrealizowano
w małych grupach w ośrodku, a część w sieci,
wykłady filozoficzne o milczeniu, rozmowie i słuchaniu, bajki filozoficzne i warsztaciki
po wykładach z konkursami,
zajęcia malarskie dla dzieci. Przeprowadzono także warsztaty plastyczne na Dzień Babci
i Dzień Dziadka z UTW.
dla najmłodszych, na żywo, nasz teatrzyk kukiełkowy przedstawił bajkę „Królowa
Śniegu”.
zaczęła prowadzić zajęcia taneczne formacja SkakankaDance.
nagrano z młodzieżą I INTERNETOWY MIESIĘCZNI KULTURALNY MGOK W
TULISZKOWIE,
5. urodzin Orkiestry Dętej MGOK, przygotowano galerię zdjęć z jej działalności.
przygotował materiał filmowy z życzeniami z okazji Dnia św. Walentego.
nagrano z młodzieżą kolejny, II INTERNETOWY MIESIĘCZNI KULTURALNY
MGOK W TULISZKOWIE,
Razem z tuliszkowskimi przedszkolakami na Dzień Kobiet nagrano filmik o kobietach.
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Kasztelan Project Band został nagrany Koncert z okazji Dnia Kobiet,
na Światowy Dzień Poezji nagrano filmik z mieszkańcami Tuliszkowa recytującymi
wiersz Wisławy Szymborskiej,
na międzynarodowy Dzień Teatru razem z nauczycielami Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Grzymiszewie został nagrany filmik z najbardziej znanymi cytatami
tekstów dramatycznych,
na Prima aprilis nagrano filmik z pracownikami ośrodka,
w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych na profilu zamieszczona została nagrana
wcześniej bajka dla dzieci,
akcja ŚWIĘTUJMY RAZEM, której celem było przygotowanie do obchodów Święta
Flagi i Rocznicy Konstytucji 3 Maja,
230. rocznica uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA, jej fragmenty przeczytali
członkowie UTE w Tuliszkowie, uczniowie SP w Tuliszkowie oraz licealiści członkowie zespołu działającego przy MGOK,
opublikowano też materiały historyczne o Tuliszkowie i innych miejscowościach gminy,
konkurs plastyczny „Nasz zwierzaki” oraz „Wazony z tektury”,
realizacja baśni „O rybaku i złotej rybce”,
Dzień Dziecka podczas imprezy zorganizowanej wspólnie ze Skakanka Dance w Koninie
i MGBP w Tuliszkowie,
podsumowanie roku formacji tanecznych wraz ze SkakankaDANCE podczas imprezy
HELLO SUMMER,
koncert operetkowy w ramach Letniej Filharmonii Parkowej. Wystąpili Agnieszka
Wawrzyniak, Bartosz Kuczyk i Jarosław Patycki,
pokaz iluzji „Tuliszków w krainie czarów”,
koncert Letniej Filharmonii Parkowej „Koncert operetkowy z nutką humoru”, podczas
którego śpiewali: Anna Michalak, Klaudiusz Kapłon i Tomasz Raczkiewicz,
koncert letniej filharmonii „Byłaś serca biciem”, w wykonaniu aktorów Teatru im.
W. Bogusławskiego w Kaliszu z bandem muzycznym kaliskich filharmoników,
Gminno-Parafialne Dożynki w Tuliszkowie,
przygotowania do Jubileuszu 40-lecia MGOK w Tuliszkowie i 5-lecia Orkiestry Dętej
MGOK w Tuliszkowie,
inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z wykładem o „…
nadziei, od której zależy wszystko, co najważniejsze”,
wystawa rysunku turkowianina Zbigniewa Muszyńskiego,
uroczysta gala Jubileuszu 40-lecia MGOK w Tuliszkowie i 5-lecia Orkiestry Dętej
MGOK w Tuliszkowie, w części artystycznej mini koncert dała orkiestra dęta,

wystąpili również:
o Studio Piosenki (grupa młodsza i starsza),
o Zespół seniorów Jesień z Tuliszkowa,
o Kasztelańska Kapela z Tuliszkowa,
o Kasztelan Band Project,
o nowa formacja muzyczna kobiet.
występy kabaretowe Koncert Stwora Głodomora dla dzieci, występ Konrada KONY
Czarnkowskiego i Kabaretu Moralnego Niepokoju,
konkurs recytatorski Mali Patrioci,
11 listopada uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości „Stańmy do
Apelu”,
Tuliszkowskie Mikołajki. z pokazem iluzjonisty i Zaklinacza Baniek,
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Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową 2021 „Wspólnie ubierzmy choinkę na
wigilię mieszkańców Gminy i Miasta”,
Koncert Kolęd z udziałem studio Piosenki oraz wokalna grupa kobiet który został
nagrany przez wynajęte studio i wyemitowany na profilu fb ośrodka.

MGOK w ramach projektu Cyfryzacja GOK-ów, otrzymał dofinasowanie na szkolenie
dla pracowników ośrodka. Otrzymał również 2 laptopy i 3 tablety. Przez cały wrzesień
i październik pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach przeprowadzanych online.
Program zakończył się egzaminem-testem i uzyskaniem certyfikatów.
Pod koniec roku MGOK zakupił akustyczną gitarę basową dla zespołów muzycznych
oraz dwie pary słuchawek.

6.1.3 Podsumowanie
Rok 2021 był bardzo podobny do 2020 nie zrealizowano części imprez plenerowych,
podejmowano jednak wiele nowych projektów 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 Finanse Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie przyznano z budżetu gminy
Tuliszków na 2021 rok dotację podmiotową w kwocie 315 000,00 zł. Dotacja podmiotowa do
dnia 31.12.2021 r. wpłynęła w całości.
Otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 9.982,00 zł na zakup
nowości wydawniczych.
Na początku roku na swoją działalność biblioteka posiadała środki pieniężne
zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 104,32 zł.
Wpływ z kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych do dnia
31.12.2021r. – 0,08 zł.
Jednostka osiągnęła przychód z wpływów z tytułu sprzedaży składników majątku – stare
regały i makulatura 80,00 zł oraz 60,00 z upomnień.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. wynosi 3 etaty tj. 4 osoby.
Ogółem poniesione wydatki w zakresie zakupu towarów i usług wyniosły 122 119,47 zł,
w tym na zakup klimatyzatora, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę
202 966,29 zł w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 159 410,09 zł, na
wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10 761,88 zł.
Ogółem wydatkowano kwotę 325 085,76 zł, na dzień 31.12.2021 r. Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie posiada środki na rachunku bankowym w wysokości
140,64 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki w 2022 r.
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6.2.2 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.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie wraz z Filiami Bibliotecznymi
w Grzymiszewie i w Piętnie na dzień 31 grudnia 2021 roku dysponowały księgozbiorem
wynoszącym ogółem 29096 woluminów.
Struktura zbiorów w poszczególnych placówkach bibliotecznych przedstawiała się
następująco:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie – 15 328 woluminów w tym:




literatura piękna dla dorosłych
literatura piękna dla dzieci
literatura popularno-naukowa

7468,
3624,
4236.

Dodatkowo biblioteka posiada w swoich zbiorach 35 sztuk zbiorów specjalnych /filmy
i audiobooki/.
Filia biblioteczna w Grzymiszewie




literatura piękna dla dorosłych
literatura piękna dla dzieci
literatura popularno-naukowa

7502 woluminy w tym:
3849,
2126,
1527.

Filia biblioteczna w Piętnie




literatura piękna dla dorosłych
literatura piękna dla dzieci
literatura popularno-naukowa

6266 woluminów w tym:
3427,
1766,
1073.

W 2021 roku do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie i Filii
bibliotecznych zakupiono ogółem 792 książki, z czego 406 stanowiły książki zakupione
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w ramach
którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek
Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.
Dodatkową formą uzupełniania zbiorów bibliotecznych były dary /96 książek/.
W 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie wraz z Filiami
bibliotecznymi zarejestrowała łącznie 675 czytelników.
W ciągu 2021 roku czytelnicy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie
i Filiach bibliotecznych w Grzymiszewie i w Piętnie przy liczbie odwiedzin wynoszącej 4587,
liczba wypożyczeń wyniosła ogółem 12232 książki.
I półrocze 2021 roku było dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie
czasem wytężonej pracy związanej z przeniesieniem się do nowej siedziby.
Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 18 stycznia 2021 roku pomiędzy Gminą
i Miastem Tuliszków, a Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Tuliszkowie, biblioteka
dostała w użyczenie część budynku przy Placu Powstańców Styczniowych 1863 r. 5. Na
mocy tej umowy Biblioteka otrzymała nowy lokal na prowadzenie działalności określonej w
Statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.
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W 2021 roku Biblioteka wraz z Filiami podejmowała szereg działań mających na celu
pozyskanie jak największej liczby czytelników.
Od połowy stycznia w nowym lokalu trwały prace polegające na ustawianiu i montażu
nowych mebli w wypożyczalni, sali konferencyjnej, gabinecie dyrektora i na zapleczu
kuchennym.
Po zamontowaniu i zabezpieczeniu regałów bibliotecznych możliwe było rozlokowanie
księgozbioru bibliotecznego na półkach, co sukcesywnie realizowano.
Jednocześnie do końca marca 2021 roku Biblioteka zajmowała jeszcze budynek przy
Placu Wolności 3, w którym znajdowały się poprzednie elementy wyposażenia /regały, meble
w gabinecie dyrektora/ a przede wszystkim książki tworzące biblioteczny księgozbiór.
Oficjalne otwarcie biblioteki miało miejsce 30 czerwca.
Oprócz działalności podstawowej Biblioteka oraz Filie na bieżąco włączały się do stałych
akcji czytelniczych, oświatowych współpracując ze szkołami, przedszkolami, MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz podejmując szereg
działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby czytelników. Były to:
















konkurs plastyczny na najciekawszą kartkę świąteczną /Wielkanoc/,
pokazy filmów, które odbywały się w Sali konferencyjnej nowej biblioteki,
odbywających się w ramach edukacji filmowej,
lekcje biblioteczne dla dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie,
lekcja biblioteczna dla najmłodszych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie,
zajęcia teatralne z wykorzystaniem technik relaksacyjnych „kamishibai”.
spotkania literackie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuliszkowie,
zajęcia sekcji historycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
spotkanie autorskie połączone z prezentacją utworów jednej z słuchaczek Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Tuliszkowie Pani Marioli Maciaszek, promujące tomik wierszy
autorki „Zatrzymaj się na chwilę”,
Gminny Dzień Dziecka pod hasłem „Radosny Kiermasz Rozmaitości” z przedstawieniem
„Baśń o rybaku i złotej rybce”,
spotkanie literackie „Odważnym być” sfinansowane przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu uczestniczyło 40 dzieci,
„Czytanie wśród drzew” z animacjami dla dzieci,
ogólnopolska akcja Narodowego Czytania z wystawą poświęconą życiu i twórczości
Gabrieli Zapolskiej oraz strojów i kapeluszy z epoki,
konkurs na najładniejsza ozdobę choinkową 2021 „WSPÓLNIE UBIERZMY CHOINKĘ
NA WIGILIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA”.
Mikołajki które odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej z warsztatami i biegiem
z przeszkodami,

Ponadto przez cały rok we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy
w ramach ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”
adresowanej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat prowadzona była akcja mająca zachęcić
rodziców do odwiedzenia bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
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7 Działalność jednostek oświaty z informacją o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie i Mieście Tuliszków w roku szkolnym
2020/2021
7.1 Wprowadzenie
Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 została
przygotowana 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 związanych z realizacją budżetu roku 2021.

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 DZIE CI URODZONYCH W POSZ CZEGÓLNYCH LATACH
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150,00
140,00
130,00
120,00
110,00

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

90,00

1995

100,00

LICZBA OSÓB WG LAT

Powyższy wykres obrazuje liczbę dzieci urodzonych na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków w latach 1995-2020.
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,
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:
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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.
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 2021/2022
Ilość uczniów
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

625
267
70
0
16
0
952

W przedszkolu

80
197
30
307

Razem

625
347
70
197
16
30
1285

W roku szkolnym 2021/2022 do w/w szkół i przedszkoli wg stanu na 30.05.2022 r.
uczęszczało 1285 uczniów: z tego do przedszkola 307 dzieci, oddziałów przedszkolnych 26
uczniów i do szkół podstawowych 952 uczniów.

Strona 69 z 132

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2021/

T ABELA 27 I LOŚĆ ODDZIAŁÓW W SZK OŁACH I PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Nazwa placówki
Liczba
oddziałów

Poniżej „0”

W tym:

„0”

31
19
8
3
9
2
72

2
4
2
9
2
19

4
1
0
1
6

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

3
2
1
1
7

4
2
1
1
8

4
1
1
6

1
1
0
2

5
3
1
9

5
3
1
9

3
2
1
6

31
19
8
3
9
2
72

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.
T ABELA 28 S TAN BAZY LOKALOWEJ P LACÓWEK 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

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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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 Finansowanie oświaty w Gminie i Mieście Tuliszków
7.5.1 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.

T ABELA 29 U DZIAŁ SUBWENCJI OŚWI ATOWEJ I DOTACJI PRZ EDSZKOLNEJ W WYDATKACH NA OŚWIATĘ

Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Wydatki wykonane
(zł)
13 344 964,03
13 792 526,42
14 404 538,05
15 158 133,11
15 588 930,91
16 022 914,22

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
10 574 430,69

-3 898 638,03
-4 531 256,42
-4 917 735,05
-5 229 476,11
-5 411 304,72
-5 873 467,45

7.5.2 Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne
W roku szkolnym 2020/2021 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 30 D OTACJA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW E DUKACYJNYCH
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie
Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie
Społeczna Szkoła Podstawowa w Tarnowej
RAZEM

Kwota dotacji
celowej

63.251,10
30.194,37
4.678,24
1.633,50
99.757,21

Koszty
obsługi

988,95
16,34
1.005,29

Razem

63.251,10
30.194,37
5.667,19
1.649,84
100.762,50
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7.5.3 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.
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 - 2021
przedstawia poniższy wykres.
W YKRES 5 W YDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2016 – 2021

Wydatki na oświatę w latach 2016 – 2021

2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 000 000,00 zł

wydatki na oświatę

11 000 000,00 zł

12 000 000,00 zł

13 000 000,00 zł

14 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

16 000 000,00 zł

17 000 000,00 zł

2021
2020
2019
2018
2017
2016
16 022 914,22 zł 15 588 930,91 zł 15 620 029,75 zł 14 807 286,84 zł 14 145 125,37 zł 13 650 146,98 zł
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7.6 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 31 K ADRA NAUCZYCIELSKA ZATRUDNIONA W ROKU S ZKOLNYM 2020/2021
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
35
35
7
7
17
17
3
3
2
2
119
119

Niepełnozatrudnieni
Liczba
Liczba
osób
etatów
4
2,89
3
1,56
2
0,44
1
0,09
1
0,20
1
0,10
12
5,28

Razem
Liczba
Liczba
osób
etatów
59
57,89
38
36,56
9
7,44
18
17,09
4
3,2
3
2,1
131
124,28

Kadrę nauczycielską zatrudnioną w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 w rozbiciu na
stopnie awansu zawodowego przedstawia poniższy wykres.

W YKRES 6 N AUCZYCIELE ZATRUDNIE NI Z PODZIAŁEM NA ST OPNIE AWANSU ZAWODOW EGO
2%
15%
nauczyciele stażyści
19%
64%

nauczyciele kontraktowi
nauczyciele mianowani
nauczyciele dyplomowani

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 2020/2021 przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na
stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną
i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.
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W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele korzystali z płatnych urlopów dla poratowania
zdrowia, który jest kosztem własnym zakładu pracy:





w Szkole Podstawowej w Tuliszkowie – 2 nauczycieli łącznie przez 17 miesięcy,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie – 2 nauczycieli łącznie przez 21
miesięcy,
w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie – 2 nauczycieli łącznie przez 21 miesięcy,
w Przedszkolu w Tuliszkowie – 1 osoba – 12 miesięcy.

7.7 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 roku szkolnym 2020/2021 kontrola z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w
Koninie została przeprowadzona tylko w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie.
W dniu 4 i 7 grudnia 2020r. została przeprowadzona kontrola w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Grzymiszewie przez starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Delegatura w Koninie na wniosek Organu Prowadzącego. Tematem kontroli była realizacja
w Oddziale Przedszkolnym w Grzymiszewie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie
kształcenia specjalnego dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021.
Zalecenia pokontrolne dotyczyły:




Wyznaczenia czasu trwania zajęć rewalidacyjnych dla dzieci 6-letnich w przedszkolu
zgodnie z § 9 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli,
Zorganizowania zajęć o charakterze terapeutycznym w celu rozwijania kompetencji
emocjonalno-społecznych dla dziecka słabo widzącego posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

7.8 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:
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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).

7.9 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 32 Ś REDNIE WYNIKI EGZAMI NY ÓSMOKL ASISTY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

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

GMINA
Powiat
Województwo

Język polski

Matematyka

Język
angielski

53%
50%
59%

55%
35%
41%

50%
48%
58%

59%

41%

58%

59%

45%

61%

58%

45%

63%

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów z lat 2020-2021 na tle średniej wojewódzkiej
i średniej powiatowej przedstawiają poniższe wykresy.
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W YKRES 7.1 W YNIKI EGZAMINU ÓSMOK LASISTÓW Z LAT 2020-2021
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W YKRES 7.2 W YNIKI EGZAMINU ÓSMOK LASISTÓW Z LAT 2020-2021
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W YKRES 7.3 W YNIKI EGZAMINU ÓSMOK LASISTÓW Z LAT 2020-2021
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8 Realizacja polityk, programów i strategii
W Gminie i Mieście Tuliszków w 2021 roku 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
„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".
„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.

Gmina i Miasto Tuliszków w 2020 roku przyjęła kolejne plany i programy mające na celu
wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju gminy oraz założonych celów:
Gminny Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2023
został przyjęty uchwała nr 0007.42.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 sierpnia
2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta
Tuliszków na lata 2021-2023.
W gminie corocznie przygotowuje się i uchwala roczne programy w 2021 roku
obowiązywały następujące programy:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
i Miasta Tuliszków na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr 0007.73.2020 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na
rok 2021,
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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 0007.62.2020 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 1 grudnia 2020 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 2021 r. na terenie Gminy i Miasta Tuliszków został przyjęty uchwałą nr 0007.23.2021
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.
Modernizacja układu drogowego w tym:
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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.
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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 zestaw
odzwierciedleniem zmian poziomu życia na jej terenie.

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.
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.
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T ABELA 33.1 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : M ODERNIZACJA UKŁADU D ROGOWEGO /B UDOWA I
REMONTY DRÓG /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

2013-2025

brak

Ulica Żuchalska

2013-2025

Realizowane w 2022-23 roku

Ulica Łąkowa

2013-2025

Realizowane w 2022-23 roku

Ulica Nortowska

2013-2025

zrealizowane

Ulica OSP

2013-2025

Zrealizowane w 2019 roku

Ulica Południowa

2013-2025

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

Ulica Krzewinowa

2013-2025

brak

Ulica Brzozowa

2013-2025

brak

Ulica Gromadzka

2013-2025

brak

Ulica Polna

2013-2025

Zrealizowane w 2021 roku

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 2023

Plac Wolności

2013-2025

Ulica Górna

2013-2025

Zrealizowane częściowo
W trakcie realizacji zakończenie rok 2023
brak

Ulica 1 Maja

2013-2025

brak

Ulica Leśna

2013-2025

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

c) Przebudowa i remonty dróg w Tuliszkowie:

Ulica Jabłonna

brak
W trakcie realizacji zakończenie rok 2023

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 2023

2013-2025

Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu 17 lipca
2019 roku odmówiła realizacji inwestycji
W trakcie realizacji zakończenie rok 2023

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 33.2 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : M ODERNIZACJA UKŁADU D ROGOWEGO /B UDOWA I
REMONTY DRÓG /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

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 2023
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 2023

Budowa drogi gminnej „Dryja – Kiszewy I”

2013-2025

zrealizowane częściowo

Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa

2013-2025

zrealizowane częściowo

Budowa drogi Smaszew – Smaszew Kolonia

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2024

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
Budowa drogi Józinki - Sarbicko

2013-2025

Budowa drogi powiatowej Tuliszków- Wróblina

2013-2025

brak
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji w dniu
19 lutego 2020 roku skreśliła inwestycję
W trakcie realizacji zakończenie rok 2023
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

W trakcie realizacji zakończenie rok 2023

Droga Babiak - Małoszyna

2013-2025

brak

Budowa oświetlenia ulicznego: Babiak, Gozdów,
Grzymiszew, Wygoda

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2024

10. Tarnowa

11. Wielopole
Budowa drogi gminnej Wielopole – Bibianna
12. Grzymiszew
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T ABELA 33.3 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : M ODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /B UDOWA I
REMONTY DRÓG /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

Kontynuacja budowy drogi gminnej Piętno - Parcele

2013-2025

zrealizowane w 2020

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 34.1 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : M ODERNIZACJA UKŁADU DROGOWEGO /B UDOWA
CHODNIKÓW ORAZ ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

ul. Zaremby

2013-2025

Zrealizowane w 2019 roku

ul. Poznańska

2013-2025

brak

ul. Targowa w kierunku miejscowości Krępa

2013-2025

brak

2013-2025

częściowo zrealizowane

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 zakończenie rok 2022

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2022

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

2013-2025

W trakcie realizacji

2013-2025

W trakcie realizacji zakończenie rok 2022

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 34.2 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : M ODERNIZACJA UKŁADU D ROGOWEGO /B UDOWA
CHODNIKÓW ORAZ ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

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

W trakcie realizacji

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

częściowo zrealizowane

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

Strona 84 z 132

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2021/

T ABELA 35 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : K OMUNIKACJA PUBLICZNA /P OPRAWA
FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

do 2015

realizacja na bieżąco

Zadanie ciągłe

realizacja na bieżąco

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

T ABELA 36 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : R OZBUDOWA SYSTEMU WOD OCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO /P OPRAWA STANU SIECI W ODOCIĄGOWEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

Sukcesywnie do 2025

W trakcie realizacji zakończenie 2023 rok

Sukcesywnie do 2025

realizacja na bieżąco

Do 2020

W trakcie realizacji zakończenie 2023 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 37 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : R OZBUDOWA SYSTEMU WOD OCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO /D ALSZA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

2014-2016

W trakcie realizacji zakończenie 2023 rok

Sukcesywnie do 2025

zrealizowano w 2018 roku

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
Ogorzelczyn, Tarnowa
4. Tuliszków

Sukcesywnie do 2025

W trakcie realizacji zakończenie 2023 rok

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
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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 38 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : P OPRAWA FUNKCJONOWANI A OŚWIATY /B UDOWA
I REMONTY BAZY LOKALOW EJ OŚWIATY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

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

realizacja na bieżąco

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

2015-2016

W trakcie realizacji zakończenie 2023 rok

1. Tuliszków

T ABELA 39 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : P OPRAWA FUNKCJONOWANI A OŚWIATY /S ZKOLNE
ZAJĘCIA DODATKOWE /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

Zadanie ciągłe

realizacja na bieżąco

Zadanie ciągłe

realizacja na bieżąco

Zadanie ciągłe

realizacja na bieżąco

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 40 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : B OGATA OFERTA KULTURALNA /R OZBUDOWA
GMINNEJ BAZY LOKALOW EJ KULTURY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

2014-2016

Zrealizowane w 2020/2021 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

W trakcie realizacji zakończenie 2023 rok

Zadanie ciągłe

realizacja na bieżąco

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 41 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : B OGATA OFERTA KULTURALNA /R EMONTY REMIZ OSP
I SAL WIEJSKICH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

Remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we
Wróblinie

Do 2020

W trakcie realizacji zakończenie 2022 rok
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji 2020 roku
odmówiła realizacji inwestycji

Do 2020

W trakcie realizacji zakończenie 2022 rok
Rada Miejska w Tuliszkowie na sesji 2020 roku
odmówiła realizacji inwestycji

Do 2020

Zrealizowano w 2019-2021 roku

Do 2020

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

Do 2020

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

Do 2020

Zrealizowano w 2018 roku

2014

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

Modernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sarbicku
9. Tarnowa

Zadanie pilne

w trakcie realizacji w tym w 2021 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

zrezygnowano

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 2021 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 42 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : B OGATA OFERTA KULTURALNA /Z WIĘKSZENIE
ATRAKCYJNOŚCI OFERTY INSTYTUCJI KULTURY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

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
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T ABELA 43 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : S PORT I REKREACJA /R OZBUDOWA I REMONTY B AZY
SPORTOWEJ I REKREACY JNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

Do 2020

brak

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w
Ogorzelczynie
3. Kiszewy

2014

brak

Budowa boiska sportowego w Kiszewach

2014

brak

Do 2020

W trakcie realizacji

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 2021 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

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 44 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : S PORT I REKREACJA /B UDOWA I DOPOSAŻENIE
PLACÓW ZABAW /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

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 45 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : Z DROWIE , POMOC SPOŁECZNA , BEZPIECZEŃSTWO
/Z APEWNIENIE WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI USŁUG ME DYCZNYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii

Stan realizacji na koniec roku
2021

Zadanie ciągłe

brak

Zadanie ciągłe

brak

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

T ABELA 46 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : Z DROWIE , POMOC SPOŁECZNA , BEZPIECZEŃSTWO
/P OPRAWA BAZY LOKALOWE J INSTYTUCJI OPIEKI SPOŁECZNEJ /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii
Do 2020

Stan realizacji na koniec roku
2021
brak

Do 2015

zrealizowano w tym w 2021 roku

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

Do 2015

zrealizowano w tym w 2021 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 47 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : Z DROWIE , POMOC SPOŁECZNA , BEZPIECZEŃSTWO
/P OPRAWA BEZPIECZEŃSTW A 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
2021
zrealizowano w tym w 2021 roku

Zadanie ciągłe

zrealizowano w tym w 2021 roku

Do 2016

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

T ABELA 48 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : E STETYZACJA G MINY /Z WIĘKSZENIE POWIERZCH NI
TERENÓW ZIELONYCH /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii
Zadanie ciągłe

Stan realizacji na koniec roku
2021
w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

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

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

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 49 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : Z AGOSPODAROWANIE PRZE STRZENNE
/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
2021

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

Do 2020

brak

T ABELA 50 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : W SPIERANIE ROZWOJU GO SPODARCZEGO 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
2021

2014

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji
w 2021 realizacja całkowicie wstrzymana

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji
w 2021 realizacja całkowicie wstrzymana

T ABELA 51 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : W SPIERANIE ROZWOJU GO SPODARCZEGO G MINY
/P ROMOCJA TURYSTYCZNA G MINY /
Zadania

Czas realizacji wynikający ze
strategii
Do 2016

Stan realizacji na koniec roku
2021
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 52 K ARTA P ROJEKTU STRATEGICZNE GO : W SPIERANIE ROZWOJU GO SPODARCZEGO G MINY
/W YZNACZANIE I UZBRAJANIE TERENÓW P OD AKTYWIZACJĘ GOSPO DARCZĄ /
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
2021

Do 2015

zrealizowano

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2021 roku

Zadanie ciągłe

w trakcie realizacji w tym w 2021 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 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
publicznej i ulepszonego wizerunku miasta. Będą one realizowane poprzez system wzajemnie
wzmacniających się przedsięwzięć.
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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 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.

T ABELA 53.1 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
możliwość rozwoju mieszkańców;
 remont generalny całego obiektu wraz z pracami
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

Stan realizacji na
koniec roku 2021

Pozyskanie budynku w
2020 roku.
Realizacja 2021/22
roku

spichlerza;
niepełnosprawnych;
tolarki okiennej i drzwiowej o niskim
współczynniku przenikania ciepła;

niepełnosprawnych,
utworzenie otoczenia przyjaznego dla wypoczynku,
rekreacji i integracji mieszkańców.

ceramicznymi;
przyłącza
ogrzewania za pomocą pompy ciepła c.w.u., kanalizacji
sanitarnej oraz przyłączy;
astronomicznego;
prowadzącej do piwnicy na schody terenowe,
wyrównanie terenu, wycinka zieleni niskiej, wykonanie
nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z
podbudową);

W trakcie realizacji

konstrukcji, wyrównanie terenu);
sprzęt wystawowy);

na kawiarnio-herbaciarnię bez

zaplecza kuchennego;
konferencyjną z możliwością jej wykorzystania na salę
ślubów;
– izby regionalnej,
zarządzanego przez MGOK w Tuliszkowie;
ospodarowanie terenu wyspy (wykonanie ciągów
pieszo-rowerowych, zagospodarowanie zieleni).
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T ABELA 53.2 K ARTA P RZEDSIĘWZIĘCIA R EWITALIZACYJNEGO : P ROJEKTY GŁÓWNE
Zadania

Prognozowane rezultaty

Stan realizacji na
koniec roku 2021

3.
Tuliszków
ROZBUDOWA BUDYNKU PO BYŁYM DWORCU AUTOBUSOWYM
kierunku południowo-wschodnim (powierzchnia
zabudowy projektowanego budynku — 457,04 m2);
komunikacyjnym;

celem

podkreślenia głównej wejścia biblioteki;

–
bibliotecznej (pełniącą funkcję usługową mieszczącą
bibliotekę publiczną i czytelnię wraz z zapleczem) i
biurowej;
larki
okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikania
ciepła;

wynikającej z pełniejszego wykorzystania potencjału
turystycznego i kulturowego;
aktywizacji społecznej i kulturalnej społeczeństwa,
integracja mieszkańców;
jednostki inwestującej w poprawę stanu materialnego
dziedzictwa kulturowego;
miejsca zamieszkania;
gospodarczej.

znej i

Realizacja zakończona
w 2020 roku
Rada Miejska w
Tuliszkowie
na sesji w dniu
17 lipca 2019 roku
odmówiła realizacji
inwestycji

aktywizująco integracyjnych dla młodzieży;
4.
Tuliszków
PRZEBUDOWA ULIC WOKÓŁ PLACU WOLNOŚCI W TULISZKOWIE ulica1-go Maja, Rogozińskiego, Mickiewicza, OSP, Floriańska
asfaltowej na stylową kostkę brukową (800 m.b.
chodnika);
W trakcie realizacji
w tym w 2021

Wolności i w/w ulicach;

nasadzenia drzew i krzewów).
5.
Tuliszków
RENOWACJA ZABYTKOWYCH KAMIENIC I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PLACU WOLNOŚCI W
TULISZKOWIE
licznej;
współczynniku przenikania ciepła;
funkcjonowania ruchu pieszego

centrum miasta;
gospodarczego.

Częściowo
zrealizowano

-

6.
Tuliszków
REWALORYZACJA SKWERÓW ZIELENI NA PLACU POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 r.
miejscowości;
współczynniku przenikania ciepła;

integracji mieszkańców;

funkcjonowania ruchu pieszego

przejeżdżających.

Zrealizowano
w 2018
W trakcie realizacji
2020
Rada Miejska w
Tuliszkowie
na sesji w dniu
17 lipca 2019 roku
odmówiła realizacji
inwestycji

7.
Tuliszków
ADAPTACJA ZABYTKOWEJ PLEBANI NA IZBĘ PAMIĘCI I TRADYCJI

współczynniku przenikania ciepła;

miejsca zamieszkania.

brak

instalacji sanitarnej;
zby pamięci – wystawy, prezentacje,
spotkania poświęcone historii Tuliszkowa.
8.
Tuliszków
PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE W TULISZKOWIE
stadionowych;
trybun stadionu.

poprawa komfortu użytkowania głównego ośrodka sportu i
rekreacji w Tuliszkowie;
przyczyni się do likwidacji istotnych problemów
społecznych;

Zrealizowano
w 2018

sportowo rekreacyjnej przez mieszkańców gminy;
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T ABELA 53.3 K ARTA P RZEDSIĘWZIĘCIA R EWITALIZACYJNEGO : P ROJEKTY GŁÓWNE
Zadania

Prognozowane rezultaty

Stan realizacji na
koniec roku 2021

9.
Grzymiszew
REWALORYZACJA ZESPOŁU PARKOWEGO W GRZYMISZEWIE
drzew, mechaniczne plantowanie terenu
przeznaczonego do melioracji, wywożenie karpiny);

yjaznej przestrzeni publicznej;

budowie alei gospodarczej, ścieżek gruntowych i
utwardzonych oraz placyku;

brak

osadzenie tulei stojaka i kosza na odpady.
10. Grzymiszew
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOKÓŁ BLOKÓW W GRZYMISZEWIE
nowe nasadzenia drzew i krzewów;

czasu: spacerowanie, integracja, odpoczynek;

brak
infrastruktury technicznej – drogi, chodniki;
sportowo
rekreacyjnej tj. placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego;
dowych i chodników (o długości 300
m).
11. Grzymiszew
REWALORYZACJA PLACU PRZY REMIZIE OSP W GRZYMISZEWIE – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
wykonanie spójnego systemu elementów małej
ości fizycznej mieszkańców gminy;
architektury;
czasu: spacerowanie, integracja, odpoczynek;
w trakcie realizacji
w 2021
spacerowych i placyku;
nasadzenia.
12. Smaszew
REWALORYZACJA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W SMASZEWIE
drzew, mechaniczne plantowanie terenu
przeznaczonego do melioracji, wywożenie karpiny);

nej;

budowie alei gospodarczej, ścieżek gruntowych i
utwardzonych oraz placyku;
osadzenie tulei stojaka i kosza na odpady;
oczyszczenie stawu w północnej części parku;

brak

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
enie aktywności fizycznej mieszkańców gminy;
nowe nasadzenia drzew i krzewów;
czasu: spacerowanie, integracja, odpoczynek;
infrastruktury technicznej – drogi, chodniki;

brak

sportowo rekreacyjnej tj. plac zabaw i boisko
wielofunkcyjne
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T ABELA 54 K ARTA P RZEDSIĘWZIĘCIA R EWITALIZACYJNEGO : P ROJEKTY U ZUPEŁNIAJĄCE
Zadania

Prognozowane rezultaty

Stan realizacji na
koniec roku 2021

1.
Grzymiszew
RENOWACJA ORGANISTÓWKI W GRZYMISZEWIE
współczynniku przenikania ciepła;
więzi społecznych;
instalacji sanitarnej oraz przeciwpożarowej;

mieszkańców w wieku

poprodukcyjnym.

brak

aktywizująco-integracyjnych dla mieszkańców;
organizację zajęć edukacyjnych, spotkań, warsztatów,
wykładów specjalistów.
2.
Tuliszków
TRAKT SPACEROWY WZDŁUŻ ULICY ROGOZIŃSKIEGO PRZY CMENTARZU
brak
utwardzonej;

nej przestrzeni publicznej wyposażonej
w niezbędne elementy;
– integracja.

(kosze, ławki);
-

wypoczynkowej;
-edukacyjnych.

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.
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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 55 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : R ACJONALNE UŻYTKOWANI E ZASOBÓW
NATURALNYCH
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska

Podejmowane działania

Stan realizacji na
koniec roku 2021

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 2021

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 56.1 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : P OPRAWA JAKOŚCI ŚRODO WISKA
Zadania zawarte w
Programie Ochrony Środowiska

Podejmowane działania

Stan realizacji na
koniec roku 2021

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 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 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 2021 roku
brak
brak
zrealizowano z
budżetu gminy w tym
także w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
brak
brak
brak
zrealizowano
Zrealizowano w 2019
Zrealizowano w 2019
W realizacji
w tym w 2021 roku
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T ABELA 56.2 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : P OPRAWA JAKOŚCI ŚRODO WISKA
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 2021

W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
realizowane
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
zrezygnowano

zrezygnowano

W realizacji
w tym w 2021 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 2021 roku
zgodnie z innymi
założeniami
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T ABELA 56.3 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : P OPRAWA JAKOŚCI ŚRODO WISKA
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 2021

W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
brak

brak

T ABELA 57 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 2021

brak
brak
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji

T ABELA 58 K ARTA P ROGRAMU O CHRONY Ś RODOWISKA : O CHRONA PRZYRODY I RÓ ŻNORODNOŚCI
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 2021
W realizacji
w tym w 2021 roku

W realizacji

W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
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T ABELA 59 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 2021
brak
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
W realizacji
w tym w 2021 roku
brak
W realizacji
w tym w 2021 roku
brak

W realizacji
w tym w 2021 roku

brak
W realizacji
w tym w 2021 roku
brak

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
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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.
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 2021 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:





8.3.2.1

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.

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.
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T ABELA 60 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISY JNEJ : C EL OPERACYJNY 1
Działanie

Obiekt

Zakres działania

Czas

Stan realizacji

Termomodernizacja pozostałych obiektów użyteczności publicznej

Cel operacyjny 1: Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Tuliszkowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Grzymiszewie Punkt filialny w
Tarnowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Grzymiszewie Punkt filialny
w Smaszewie
Szkoła Podstawowa
w Ogorzelczynie
Świetlica wiejska
w Ogorzelczynie
Pawilon Sportowy w Tuliszkowie
Zespół Szkół w Tuliszkowie
Punkt filialny w Kiszewach
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Tuliszkowie
Świetlica w Smaszewie
Budynek PKS w Tuliszkowie

Produkcja energii elektrycznej i energii cieplnej na połaciach budynków użyteczności publicznej

Świetlica wiejska
w Ogorzelczynie
Przedszkole w Tuliszkowie
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Tuliszkowie

Modernizacja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych obiektu
(300 m2), oraz docieplenie stropodachu o powierzchni 400 m2.
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono ocieplenie około
m2 ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropu, i wymiana
pozostałej niewymienionej stolarki okiennej.
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono ocieplenie około
350 m2 ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropu.
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono ocieplenie około
951,5 m2 ścian zewnętrznych oraz wymiana dachu (ok 400 m2), i
wymiana stolarki okiennej.
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono ocieplenie około
420 m2 ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropu
Zakres zadań: modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; ocieplenie
stropodachu niewentylowanego; wymiana okien i drzwi; ocieplenie
ścian zewnętrznych.
W latach 2015- 2020 zaplanowana jest pełna termomodernizacja
budynku.
W latach 2015- 2020 zaplanowana jest pełna termomodernizacja
budynku.
Zmiana przeznaczenia budynku.
W latach 2015- 2020 zaplanowana jest termomodernizacja
budynku.
W zakresie zadań na tym obiekcie uwzględniono ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymianę
okien, wymianę drzwi, modernizację instalacji c.o., modernizację
instalacji c.w.u.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Szkoła Podstawowa
w Ogorzelczynie
Budynek PKS w Tuliszkowie

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Tarnowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Grzymiszewie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Smaszewie
ZGK w Tuliszkowie

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Gimnazjum w Tuliszkowie

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Szkoła Podstawowa w
Tuliszkowie
MGOK w Tuliszkowie

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Pawilon sportowy w Tuliszkowie

Montaż instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachu budynków.

Moderniz
acja
i rozbudo
wa
oświetlen
ia ulic

Modernizacja infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej
i racjonalna gospodarka
zasobami naturalnymi

Hala sportowa Tuliszkowie

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

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




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

20152020

brak

20152020

brak

20152020

W realizacji
w tym w 2021 roku

20152020

W realizacji
w tym w 2021 roku

20152020

W realizacji
w tym w 2021 roku

20152020

Zrealizowano
w 2018

20152020

brak

20152020

W realizacji
w tym w 2021 roku

20152020

brak

20152020

Zrealizowano
w 2018

-

Zrealizowano w
2021
brak

-

brak

-

brak

-

brak

-

brak

-

brak

-

zrezygnowano

-

brak

-

zrezygnowano

-

brak

-

brak

-

brak

-

brak

-

brak

-

W realizacji

-

Zrealizowano
w 2019 roku

-

W realizacji
w tym w 2021 roku

-
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T ABELA 61 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISY JNEJ : C EL OPERACYJNY 2
Działanie

Obiekt

Zakres działania

Perspektywa
czasowa

Stan realizacji

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
W realizacji
powstających ze
ciepła oraz innych czystych technologii pod
2015-2020
Młodych w Tuliszkowie
w tym w 2021 roku
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 2021 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 2021 roku
około 100 instalacji opartych na 12 szt. paneli PV
prosumenckich
o mocy 250 W.

T ABELA 62 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISY JNEJ : C EL OPERACYJNY 3
Działanie

Obiekt

Zakres działania

Stan realizacji

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 2021 roku

Strona 107 z 132

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2021/

T ABELA 63 K ARTA P LANU G OSPODARKI NISKOEMISY JNEJ : C EL OPERACYJNY 4
Działanie

Interesariusze

Zakres działania

Stan realizacji

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/

publicznego w tym kierownicy
poszczególnych wydziałów
zarządczych w gminie;
produkcji prywatnych
przedsiębiorstw;

Mieszkańcy Gminy Tuliszków.

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 2021 roku

 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 2021 roku

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.

8.5 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków
Gmina i Miasto Tuliszków w latach 2020 i 2021 przyjęła kolejne plany i programy
mające na celu wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju gminy oraz założonych
celów:




„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.
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2021- 2026” przyjęta Uchwałą nr 0007.72.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
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30 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021- 2026;
Gminny Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2023
został przyjęty uchwała nr 0007.42.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30
sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2023.

8.5.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedmiotem działań Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości, jak również wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia
mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania
podejmowane w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają
do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju. MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, podobnie jak każdy inny OPS w
Polsce jest pierwszym miejscem, w którym wsparcia szukają rodziny i osoby potrzebujące
pomocy. Ośrodek wspierając osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych z jednej
strony dąży do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej stosuje zasadę
pomocniczości nakierowaną na wykorzystanie zasobów rodziny, jej potencjału i aktywność
Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje też zadania wynikające między innymi: z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy,
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ustanowieniu
wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu", rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 Plus", o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem", o systemie oświaty - pomoc materialna dla
uczniów stypendia i zasiłki szkolne, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i prawie
energetycznym , czyste powietrze.
8.5.1.1

Działalność w zakresie pomocy społecznej

Zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane
jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz
zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych,
zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium
dochodowym odpowiednio: osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; kryterium
rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.
Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na
podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest obligatoryjnym zadaniem własnym
gminy, dotowanym z budżetu państwa.
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W 2021 r. liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła: 62 osoby,
wypłacono 265 świadczeń na kwotę 96 067,00 zł,
Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy i w naturze
Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39
ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy
społecznej, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może
być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej osobie albo rodzinie może być
przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu i bez obowiązku zwrotu w przypadku
poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego.
Pomocą w formie zasiłku celowego w 2021r zostało objętych 181 osób/rodzin ( w tym
łącznie 416 osób w rodzinach), wypłacono świadczenia na kwotę 185 415,00 zł.
Ponadto wypłacono zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego dla 3 rodzin, 3
świadczenia, na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Zasiłek stały
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej
osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy,
spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium
ustawowego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku osoby
samotnie gospodarującej ustalona została również maksymalna wysokość świadczenia w
kwocie 645 zł. Wypłata zasiłków stałych należy również do katalogu obowiązkowych zadań
własnych gminy. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja celowa z budżetu państwa.
W 2021 roku pomocą w tej formie zostały objęte 45 osoby , wypłacono 452 świadczenia
na kwotę 257 664,00 zł z tego środki własne 0,00 zł i dotacja 257 664,00 zł / ze świadczenia
skorzystały 42 osoby samotne i 3 osoby pozostające w rodzinie.

Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie realizował wieloletni
program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020, który od 01 stycznia 2019 został zastąpiony wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Świadczeniem tym
w 2021 roku objęci zostali uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli oraz uczniów szkół
średnich.
Pomoc w formie posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby nie
przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych
zapisów ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym
uwzględnieniem posiłku gorącego i zasiłku celowego na zakup żywności.
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Łącznie w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu “ w 2021 roku w formie
pomocy niepieniężnej z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci (158 osób) wydano kwotę 67
017,00 zł posiłki wydawane na podstawie decyzji administracyjnej.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
Ważne pod względem sytuacji społecznej jest zjawisko starzejącego się społeczeństwa i
singularyzacja starości (samotne zamieszkiwanie osób starszych) Osobom, które ze względu
na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze
świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb
życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o
charakterze obowiązkowym Usługi opiekuńcze w środowisku świadczyło 18 opiekunów
zatrudnionych na umowę zlecenie.
W 2021 roku usługami opiekuńczymi objęto 20 osób starszych i niepełnosprawnych
osób, które są samotne lub którym rodzina nie była w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji.
Koszt świadczenia usług wyniósł 171 326,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być
przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w
ośrodku wsparcia.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na
nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym. Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych
ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub
zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organ może
zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek,
częściowo lub całkowicie z tej odpłatności.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie kieruje osoby do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie (gmina Rychwał) - w roku
sprawozdawczym przebywało 10 osób z terenu naszej gminy. Ponadto 2 osoby są
uczestnikami ŚDS w Miłaczewie (gm. Malanów) oraz 1 osoba w ŚDS w Turku.

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej. Ośrodek wydaje decyzje skierowujące do DPS
oraz wydaje decyzje o odpłatności za pobyt w DPS.
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W 2021 roku w DPS przebywało 6 osób za które gmina poniosła koszty pobytu na kwotę
185 133,00 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby otrzymującej zasiłek stały wynosi 9%
podstawy wymiaru składki, stanowiącej kwotę przyznanego zasiłku stałego. Płatnikiem
składki na ubezpieczenie zdrowotne ww. osób i opłacającym jest ośrodek pomocy społecznej.
W roku 2021 ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób,
pobierających zasiłki stałe ,wypłacono 403 świadczenia na kwotę 22091,00 zł (całość pokryła
dotacja).

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1938)do zdań zleconych
gminie należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Osoba wymagająca leczenia, nie objęta powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym oraz spełniająca przesłanki z ustawy o pomocy społecznej,
może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej o objęcie ubezpieczeniem.
Z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków, Ośrodek Pomocy Społecznej
wydał na podstawie wywiadu środowiskowego w roku sprawozdawczym 21 decyzji
uprawniających do leczenia przez okres 90 dni.

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki na osobą
ubezwłasnowolnioną jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Zadanie to należy
do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie postanowienia sądu rodzinnego. Środki na
realizację i obsługę tego zadania, zapewnia budżet państwa.
W 2021 roku nie wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Praca socjalna
Jednym z głównych świadczeń niepieniężnych, realizowanych przez Ośrodek jest praca
socjalna. Praca socjalna, świadczona na rzecz osób i rodzin, ma na celu wzmocnienie ich
kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. Prowadzona
jest w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności klientów Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tuliszkowie oraz społeczności lokalnej. Krąg odbiorców jest bardzo
szeroki, gdyż praca socjalna świadczona jest niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny,
a pomoc taką otrzymuje każda rodzina, która zgłasza takie oczekiwanie. Na bieżąco
rozpoznawane są potrzeby mieszkańców i udzielana pomoc zgodna z możliwościami
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Ośrodka. Podejmowana jest także współpraca z innymi organizacjami społecznymi
i pozarządowymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracownicy
socjalni udzielają osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im
świadczeniach i dostępnych formach pomocy. Pracownicy udzielają licznych porad i
wskazówek w zakresie codziennego funkcjonowania, w tym dotyczących ubioru
dostosowanego do pory roku, zdrowego odżywiania, korzystania z pomocy medycznej.
Rozeznawanie potrzeb mieszkańców i ustalanie planu pomocy odbywa się podczas
przeprowadzanych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, które stanowią
również podstawę do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy. Pracownicy nie
pozostają również obojętni wobec osób uzależnionych od alkoholu -takie osoby na bieżąco
motywowane są do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku osób niechętnych do
podjęcia współpracy zawierany jest kontrakt socjalny. Żadna ze zgłaszających się o pomoc
osób –nie pozostała bez pomocy, która udzielana była stosownie do możliwości finansowych
i prawnych Ośrodka.
W 2021 roku pracą socjalną objęto 265 rodzin , liczba osób w tych rodzinach: 672.

Schronienie
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia
w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym,
które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi
ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie
samodzielności życiowej
W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie podpisał umowy ze
schroniskiem dla osób bezdomnych św. Brata Alberta w Kaliszu. W 2021 r wydano
4 skierowania do schroniska. Z tego tytułu gmina poniosła koszt: 26 135 zł.
Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie realizuje zadania
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2023 (Uchwała nr
0007.42.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30.08.2021r).
Cel główny Programu to pomoc dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków w stwarzaniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku
rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu
obowiązków opiekuńczo - wychowawczych.
W 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie zatrudniał
dwóch asystentów rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy, objętych pomocą zostało
18 rodzin, w których było 40 dzieci. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę
113 210,76 zł. Z czego dotacja wynosiła 4000,00 zł i środki własne 109 210,76 ,00 zł.
Ponadto wydatkowano 18 280,52 zł jako odpłatność gminy za pobyt dzieci z gminy
Tuliszków umieszczonych w pieczy zastępczej.
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Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla gminy
Tuliszków, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do
realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Tuliszków na lata 2020-2023
opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie
i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie jest
zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 23 „Niebieskich Kart”. Odbyły
się 4 posiedzenia ZI oraz powołano 23 Grupy Robocze, które odbyły 28 spotkań.
Pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych objęto 23 rodziny z powodu
występowania zjawiska przemocy w rodzinie. W rodzinach było ogółem 89 osób w tym
23 kobiet , 26 mężczyzn i 40 dzieci.
Osoby skorzystały z poradnictwa psychologicznego 30 osób, prawnego 23 osoby,
medycznego 6 osób i socjalnego 38 osób. Zespół Interdyscyplinarny skierował 9 wniosków
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie w sprawie
podjęcia leczenia odwykowego.
4 rodziny są objęte nadzorem kuratora sądowego oraz 1 środowisko zostało objęte
wsparciem asystenta rodziny. W 2021 r. zamknięto procedurę „Niebieskiej Karty”
w 24 przypadkach w związku z ustaniem przemocy w rodzinie oraz wystąpiły 4 przypadki
rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
W skład pomocy materialnej dla uczniów wchodzi stypendium szkolne i zasiłki szkolne.
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności w których występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania
oraz uczniowie z rodzin niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Dochód rodzin ubiegających się o
przyznanie świadczenia nie może przekraczać 528,00 zł na osobę w rodzinie, a także rodzina
musi spełniać przesłanki zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
W 2021 roku wypłacono pomoc finansową dla uczniów z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia szkolnego, pomocy dydaktycznych i naukowych dla uczniów oraz zasiłek
szkolny. Wypłacono pomoc finansową dla uczniów w wysokości 298 219,00 zł (w tym
środki własne 29 822,00 zł, dotacja 268 397,00 zł).
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Karta dużej rodziny
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
czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i
usług.
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014
r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o
przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w
chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również
rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,
bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin o niższych
dochodach w wychowaniu dziecka (dzieci) oraz w sytuacji, kiedy w rodzinie znajduje się
osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy.
Na podstawie przywołanej powyżej ustawy w 2021 roku wypłacane były następujące
świadczenia:
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
W 2021 roku wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę: 1 588 977,78 zł,
w tym 50 748,78 zł w ramach „złotówka za złotówkę”.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł netto, świadczenie
przysługuje jednorazowo w kwocie 1.000zł. W 2021 roku wypłacono świadczeń w tej formie
na kwotę 82 000,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W 2021 roku wypłacono świadczeń w tej
formie na kwotę 876 527 zł
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przysługuje w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
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jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2017 roku świadczenie pielęgnacyjne podlega
waloryzacji, czyli corocznemu wzrostowi o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie
minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 01 stycznia 2021 wysokość świadczenia wynosiła
1971 zł. W 2021 roku wypłacono świadczeń na kwotę 2 864 194 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy , ciąży obowiązek
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z
koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji po
przeprowadzeniu 25 rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2021 roku wypłacono świadczeń w tej formie na
kwotę 125 180,00 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne
Dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składek emerytalno-rentowych
(ZUS,KRUS) na łączną kwotę 596 470 zł i składek zdrowotnych na kwotę 154 531 zł.
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie, przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a nie mają
uprawnień do zasiłku macierzyńskiego (maksymalna kwota 1 tys zł miesięcznie przez rok).
Łącznie wypłacono świadczeń rodzicielskich na kwotę 226 782 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności bez względu na wiek. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. Działania wobec dłużników alimentacyjnych
podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela za względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego ma na celu
poprawę skuteczności w egzekwowaniu zaległych alimentów.
W 2021 roku sprawozdawczym wypłacono 690 świadczeń alimentacyjnych na kwotę
288 406,00 zł. Z funduszu korzystało 39 rodzin, w tym 59 osób uprawnionych. Burmistrz
Gminy i Miasta Tuliszków jest organem właściwym dłużnika wobec 43 dłużników
alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy .
Świadczenie wychowawcze 500+
Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program
wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku .Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki
rodzinnej realizujący trzy główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa
wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę.
W 2021 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
wypłacono 24748 świadczeń dla 2060 (średnio) dzieci objętych świadczeniem
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wychowawczym, na kwotę 12 322 869 zł. Program obejmował swoim zasięgiem ponad 1200
rodzin z terenu gminy i miasta Tuliszków.
Świadczenie wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "ZA ŻYCIEM"
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.
W 2021 roku, nie przyznano żadnego świadczenia.
Świadczenie dodatki mieszkaniowe
Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu
(bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej
pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego. W 2021 r. wypłacono świadczenia
w formie dodatku mieszkaniowego w kwocie: 14.509,04 zł.
Świadczenie dodatki energetyczne
Kwestie dotyczące dodatku energetycznego zostały uregulowane w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny jest formą finansowego
wsparcia, która przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Definicję odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej znajdziemy w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.
W 2021 roku nie wypłynął żaden wniosek u przyznanie dodatku energetycznego.
Czyste powietrze - zaświadczenia
W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października
2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Miejsko -Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tuliszkowie wydaje zaświadczenia o dochodzie konieczne do złożenia
wniosku o dotację ,, Czyste powietrze ". W roku 2021 wydano 108 zaświadczeń.
Program ,,WSPIERAJ SENIORA’’ na rok 2021
Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70
lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19,
w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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 ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze
wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Gmina Tuliszków przystąpiła do programu
wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej w wieku 70 lat i więcej pn. „Wspieraj
Seniora”.
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.
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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.
8.5.1.2 Projekty realizowane w 2021 roku
8.5.1.2.1 „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pomoc finansowa w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi – Projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Celem programu w 2021 roku było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych
spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez
objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób
niepełnosprawnych lub ich otoczenia.
Wsparcie finansowe dotyczyło między innymi: zakupu art. Spożywczych i przygotowanie
paczek żywnościowych dla 35 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tuliszków oraz
zakupu 35 szt. Pulsoksymetrów.
Grupa docelową objęte zostały osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz dzieci przed 16 rokiem życia legitymujące sie orzeczeniem o
niepełnosprawności, które według wiedzy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tuliszkowie znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej. Łącznie ze środków PFRON
(pozabudżetowo) pozyskano na powyższe zadanie 95 200,00 zł.
8.5.1.2.2

Organizacja dowozu na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi Sars –
CoV-2
i zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób mających trudności w
samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz utworzenie infolinii dedykowanej do zadania.
Każda gmina w ramach realizacji zadania własnego zapewniała dowóz osób
niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień. Gmina
Tuliszków organizowała transport pacjentów do wskazanych punktów szczepień.
8.5.1.2.3

„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.
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8.5.2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i
Miasta Tuliszków zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.73.2020 z 30.12.2020 r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2021 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.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były:





środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wniesione przez podmioty gospodarcze w 2021 r.,
środki niewykorzystane w 2020 r. i latach ubiegłych,
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym,
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Wielkopolskiego na zakup
wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej w Grzymiszewie,

W 2021 r. wykorzystano 186 441,66zł, niewykorzystana kwota 129 782,39 zł zgodnie
z przepisami została przeniesiona na 2022r.
Nadmienić należy, że powodem niskiego wykorzystania środków była sytuacja
epidemiologiczna i ograniczenia wynikające z SARS CoV-2. Nie mogły być realizowane
zgodnie z planem zajęcia w świetlicach w Grzymiszewie i Tuliszkowie.
8.5.2.1

Działalność Gminnej Komisji 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.
W omawianym okresie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odbyła 18 posiedzeń.
Komisja skierowała jeden wniosek do biegłego o badanie i wydanie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
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W celu zaktualizowania wiedzy wszyscy członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wzięli udział w czterodniowym szkoleniu.
Jeden członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest
jednocześnie w Zespole Interdyscyplinarnym został skierowany na szkolenie pt. „studium
interwencji kryzysowej”, które trwa 120 godzin.
W celu zwiększenia świadomości społecznej i edukowanie w zakresie problematyki
związanej ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz edukacja w
zakresie szkód wynikających z uzależnień został zorganizowany Gminny Konkurs Plastyczny
„Uzależnienia ograniczają marzenia”.
W celu propagowania wiedzy na temat wpływu i szkodliwości alkoholu, narkotyków,
innych używek i substancji psychoaktywnych zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych
(500 szt.) oraz 3 szt. narkogogli i 3 szt. alkogogli, które służą do pokazania pola widzenia po
alkoholu i narkotykach. Są wypożyczane na imprezy w plenerze organizowane przez szkoły i
jednostki kultury.
Zakupiony został Namiot Profilaktyczny waz z obsługą (animator i uprawniony trenerterapeuta uzależnień), który podczas dożynek w dniu 29 sierpnia 2021r. prowadził przez
4 godziny edukację – profilaktyczną z zakresu uzależnienia od alkoholu, narkotyków,
nikotyny, cyberuzależnień oraz edukację poprzez zabawę i promowanie zdrowego stylu życia
i aktywnego spędzania wolnego czasu (kula bumperball, dmuchana zjeżdżalnia, gokardy,
ćwiczenia z użyciem alkogogli lub narkogogli, cuda balonowe, doświadczenia). W namiocie
prowadzone były zajęcia warsztatowe konsultacje dla dorosłych, pokazy szkodliwości
palenia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracowała
z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który kierował osoby uzależnione oraz
współuzależnione do GKRPA, PIK (punkt informacyjno konsultacyjny).
Opracowano została Diagnoza Problemów Uzależnień i Zagrożeń Społecznych w GiM
Tuliszków, dzięki której uzyskano dane, które służą do podejmowania działań z zakresu
profilaktyki i dostosowanie ich do istniejących problemów i potrzeb.
Na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano
i wydatkowano 5 000,00 zł 5 000,00 zł w następujący sposób:






zorganizowano cykl spotkań z rodzicami podczas organizowanych przez szkoły
wywiadówek, których tematyką było uzależnienie od narkotyków,
sfinansowanie dowozu wychowanków świetlicy w Grzymiszewie do Miejskiej Biblioteki
w Turku na bezpłatne zajęcia profilaktyczne m.in. z zakresu narkomanii,
zakupiono narkogogle,
zakupiono i rozpropagowano ulotki o tematyce narkomani: „Powiedz NIE narkotykom”,
„Powiedz NIE nałogowi”, „Umiem powiedzieć NIE”,
zakupiono 26 pozycji książkowych w celu wzbogacenia bibliotek szkolnych w nowości
związane z problemem narkotykowym i profilaktyką uzależnień dla wykorzystania przez
uczniów i nauczycieli i przekazano do biblioteki w SP w Tuliszkowie i biblioteki ZSP
w Grzymiszewie,
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8.5.2.2

Działalność punktu informacyjnego - konsultacyjnego

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 1200 – 1800.
W 2021 roku w książce ewidencyjnej punktu konsultacyjno – informacyjnego
odnotowanych zostało 377 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.
Odpowiednim wsparciem objęte są osoby, które po kryzysach nawrotowych powracają na
drogę trzeźwości podejmując regularną współpracę z Punktem Konsultacyjno –
Informacyjnym w Tuliszkowie. Wsparciem organizacyjnym objęta jest także grupa
Anonimowych Alkoholików „Ocalenie”, której funkcjonowanie znacznie utrudnił stan
epidemii. Punkt konsultacyjno – informacyjny prowadzi akcję informacyjną dotyczącą
uzyskania pomocy w zakresie spotkań, zjazdów i terapii o zasięgu lokalnym,
i ogólnokrajowym.

8.5.2.3

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w Grzymiszewie i Świetlicy Opiekuńczo
Wychowawczej z Programem Profilaktycznym w Tuliszkowie.

Zajęcia prowadzone były ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, spowodowaną
wirusem SARS-CoV-2 odbywały się tylko od 01 października do 31 grudnia 2021r.
Z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego na zakup wyposażenia
do świetlicy socjoterapeutycznej w Grzymiszewie – zakupiony został sprzęt komputerowy
(notebook, urządzenie wielofunkcyjne, projektor), 22 000,00 zł.
Na wniosek świetlicy w Tuliszkowie i Grzymiszewie zakupiono sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem oraz drukarkami, 17 712,00zł
Świetlica Socjoterapeutycznej w Grzymiszewie od 1.10.2021 przekształciła się
w świetlicę opiekuńczo – wychowawczą i funkcjonowała dwa dni w tygodniu (poniedziałki
i środy w godz. od 1530 do 1830).
Zajęcia prowadzone były w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzymiszewie
w godzinach popołudniowych (w poniedziałki i środy). Skierowane były do
trzydziestoosobowej grupy dzieci w wieku szkolnym (7 – 15 lat) z problemami społecznymi
(wywołanymi m.in. przez niewydolność wychowawczą rodziców, alkoholizm, bezrobocie,
problemy finansowe, niepełną strukturę rodziny itp.), ale także z rodzin, gdzie żadne
z podanych wcześniej problemów się nie pojawiają.

8.5.2.4

Świetlica opiekuńczo – wychowawcza z programem profilaktycznym Top Secret w
Tuliszkowie

Działalność świetlicy wznowiona została w miesiącu październiku, a jej siedzibą były
pomieszczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Zajęcia prowadzone
były w godzinach popołudniowych (w poniedziałki od 1530 do 1730 i środy od 1600 do 1800)
i obejmowały zajęcia tzw. świetlicowe w wymiarze trzech godzin tygodniowo oraz
profilaktyczne – w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
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Zajęcia skierowane były do grupy dzieci w wieku szkolnym (7 – 15 lat), a ich głównym
celem było organizowanie takich doświadczeń podczas pobytu w świetlicy, które zmierzają
do prawidłowego i wszechstronnego kształtowania osobowości szczególnie w zakresie
kompetencji emocjonalno – społecznych, co oznacza, że w zajęciach mogły brać udział
zarówno dzieci z problemami społecznymi (wywołanymi m.in. przez niewydolność
wychowawczą rodziców, alkoholizm, bezrobocie, problemy finansowe, niepełną strukturę
rodziny itp.), ale również dzieci z takich rodzin, gdzie żadne z wymienionych problemów nie
występują.
Działania świetlicowe objęły organizację czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań
dzieci w obszarach: zajęć plastyczno – technicznych, zajęć rękodzieła (haft krzyżykowy),
zajęć przyrodniczych, zajęć kulinarnych, gier i zabaw świetlicowych (w tym stolikowych
i umysłowych)
Podczas pobytu dzieci w świetlicy każdorazowo organizowany był posiłek. W ramach
wykonywanych przez dzieci wspólnie z wychowawcami podwieczorków podopieczni uczyli
się poprawnego nakrywania do stołu i zachowania przy stole, a także dania o porządek.
8.5.3 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
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.

8.5.4 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.
8.5.4.1

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 2021 został uchwalony Uchwałą
Nr 0007.62.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 01 grudnia 2020 r.
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Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
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 2021.

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.
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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.
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.

8.5.4.2

Zadania zlecone w 2021 roku organizacjom pozarządowym

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna
przyznano dotację w wysokości 92 000,00 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.
Prowadzono treningi dla dzieci i młodzieży od początku lutego do końca listopada.
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.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie JUDO
przekazano 10 000,00 zł dla UKS Judo. W ramach realizacji zadania prowadzono cykliczne
zajęcia dla 60 dzieci.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate
przeznaczono 10 000,00zł. 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 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 40 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. Kwotę 13 500,00zł.
przekazano UKS Judo program realizowany dla 20 dzieci z Gminy Tuliszków.
Kwotę 13 500,00zł. otrzymał Klub Sportów i Sztuk Walk Zajęcia były realizowane
zgodnie z planem i harmonogramem w realizacji programu uczestniczyło 20 dzieci.

Strona 124 z 132

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków /2021/

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej z organizacją wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków przeznaczono 10 000,00zł.
Dotacje w wysokości 5 000,00 zł otrzymał Klub Sportów i Sztuk Walk oraz UKS JUDO.
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 5 000,00 zł – Nie wpłynęła żadna
oferta.
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.

T ABELA 64 Z ESTAWIENIE LOKALI MI ESZKALNYCH STANOWIĄC YCH 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,
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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.
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.
Burmistrz Miasta i Gminy Tuliszków 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.
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.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na 2019 roku został przyjęty uchwałą nr 0007.23.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 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,
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.
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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.
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, 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.
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 2021 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.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone
w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok w kwocie 46 200,00.
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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 312 udziałów. Wartość udziałów po cenie nominalnej
(1 000 zł) każdy wynosi 312 000 PLN.

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
Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów
Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich.
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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 powiatów konińskiego i tureckiego.
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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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