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I. WSTĘP 

 

        Na podstawie art. 28aa ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym wójt przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. 

Zgodnie z delegacją ustawową zawiera on podsumowanie działalności wójta w 2021 roku, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego; w przypadku gminy Słupca - funduszu sołeckiego, który 

jest formą funduszu partycypacyjnego. Raport o stanie gminy Słupca został  przygotowany na podstawie informacji zebranych 

od pracowników merytorycznych, kierowników jednostek, instytucji, opracowanych przez jednostki raportów, sprawozdań                           

i informacji zbiorczych. Dla opracowania raportu zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy 

według stanu na dzień 31.12.2021r. Dzięki danym porównawczym z lat poprzednich w niektórych płaszczyznach raport ukazuje 

trendy rozwojowe i może stanowić podstawę do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.  

         Podobnie jak w 2020 roku, 2021 rok był czasem, w którym działalność samorządu nie była standardowa, ponieważ 

realizowane zadania częściowo wykonywane były przy zachowaniu reżimu sanitarnego, respektowaniu obowiązujących 

obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Forma działalności jednostek podległych, jak i samego urzędu 

podlegała dostrzegalnym przemianom z uwzględnieniem troski o to, aby świadczyć usługi w sposób ciągły (praca zdalna, 

hybrydowa, zdalne sesje Rady Gminy Słupca, zdalne zajęcia w szkołach, szkolenia w formie online, konferencje w trybie online). 

Pandemia zdeterminowała zawieszenie lub przeniesienie na inną perspektywę czasową część działań z uwagi na fakt, że ich 

realizacja nie była możliwa w warunkach pandemicznych. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Gmina Słupca jest drugą co do wielkości pod względem liczby ludności gminą wiejską spośród ośmiu gmin w powiecie 

słupeckim. W łącznym rankingu gmin w powiecie, zajmuje czwarte miejsce co do wielkości obszaru. Zlokalizowana jest we 

wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie słupeckim. Jej powierzchnia wynosi 144,81 km². Użytki rolne 

stanowią ok. 86 % obszaru gminy. Dominują grunty orne o wyższej, niż przeciętna w województwie jakości gleb. Dostęp do 

usytuowanych w Słupcy jednostek i instytucji obsługi stwarza dogodne warunki do prowadzenia różnej działalności 

gospodarczej. W sektorze prywatnym dominującą pozycję w gminie Słupca zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa. Posiada 

ona korzystne warunki do rozwoju gospodarczego dzięki bliskości autostrady, bocznicy kolejowej oraz miast takich jak Poznań i 

Konin. Gmina Słupca obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy miasto Słupcę, w którym znajduje 

się siedziba władz samorządowych. W skład gminy wchodzi 30 sołectw:  Cienin - Kolonia, Cienin - Kościelny, Cienin Zaborny, 

Drążna, Gółkowo, Kamień, Kąty, Kochowo, Korwin, Kotunia, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kowalewo - Góry, Kowalewo - Opactwo, 

Kowalewo - Sołectwo, Marcewek, Marcewo, Młodojewo, Młodojewo - Parcele, Niezgoda, Nowa Wieś, Pępocin, Piotrowice, 

Pokoje,  Poniatówek, Rozalin, Wierzbno, Wierzbocice, Wilczna, Wola Koszucka - Parcele. Najliczniejsze wsie pod względem ilości 

mieszkańców (stałych  i czasowych) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku to: Piotrowice (808), Cienin Kościelny (516), 

Młodojewo (455), Kotunia (452), Wierzbocice (427), Cienin Zaborny (401), Cienin Zaborny-Parcele (402), Wilczna (364).  

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. gminę Słupca zamieszkiwało 9.782 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 68 os/km² i 

jest nieznacznie mniejsza od średniej dla powiatu słupeckiego.  
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Na przestrzeni 6 lat (z wyjątkiem 2015 roku) liczba zgonów jest mniejsza, aniżeli urodzeń. W raportowanym - 2021 roku liczba 

urodzeń oraz liczba zgonów była równa 100.  

Struktura wiekowa i płci mieszkańców gminy Słupca według stanu na 31 grudnia 2021 roku przedstawiona została w poniższej 

tabeli. 

 

   Tabela nr 1. Struktura wiekowa mieszkańców stałych i czasowych Gminy Słupca wg stanu na 31.12.2021 r. 

Wiek 

Mężczyźni Kobiety 

Mieszkańcy stali 
Mieszkańcy 

czasowi Mieszkańcy stali 
Mieszkańcy 

czasowi 

Przedprodukcyjny (0-18) 
 

1114 
 
9 958 3 

Produkcyjny (18-60- kobiety; 18-65 
mężczyźni) 3208 

 
45 2802 31 

Poprodukcyjny (powyżej 60 – kobiety, 
powyżej 65- mężczyźni) 

 
519 

 
1 1087 5 

Razem 4841 55 4847 39 

 4896 4886 

RAZEM: 9782 

 

W strukturze gminy w niewielkiej części przeważają mężczyźni, stanowią oni 50,05% mieszkańców gminy (jeszcze na koniec 

2020 roku kobiety stanowiły 50,06 % ludności gminy).  Największą część wśród mężczyzn gminy Słupca stanowią mężczyźni w 

wieku produkcyjnym - jest to 3.208 osób, co stanowi ok. 65,52 % wszystkich mężczyzn w gminie. 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SŁUPCA 

          Gmina wykonuje zadania nałożone ustawami poprzez urząd gminy oraz za pomocą gminnych jednostek organizacyjnych 

takich, jak:  
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1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej 

2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie  

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Kościelnym  

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodojewie 

6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotuni 

8. Centrum Usług Wspólnych w Wierzbocicach  

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy 

10. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy (z siedzibą w Cieninie Zabornym - Parcele) 

oraz Instytucji kultury:  

1. Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym.  

 

III.FINANSE GMINY 

     

      Podstawą polityki finansowej gminy Słupca w 2021 roku była Uchwała nr XXXV/215/2021 z dnia 18.02.2021r.                              

w sprawie budżetu na 2021 rok wraz ze zmianami w trakcie roku budżetowego (11 uchwał i 5 zarządzeń Wójta Gminy Słupca), 

która określiła źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Kondycję finansową gminy w dużej mierze definiuje 

wysokość osiąganych dochodów budżetowych.  

  

DOCHODY BUDŻETOWE 
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Struktura dochodów budżetowych w 2021 roku wg ważniejszych źródeł przedstawiała się następująco: 

➢ Dochody własne gminy 

• Podatki i opłaty lokalne  

• Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  

• Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  

➢ Dotacje celowe ogółem  

• Dotacje z zakresu administracji rządowej - zlecone  

• Dotacje na zadania własne gminy  

• Pozostałe dotacje  

➢ Subwencja ogólna dla gminy w tym:  

• część oświatowa subwencji  

• uzupełnienie subwencji ogólnej  

• Część wyrównawcza subwencji  

➢ Pozostałe dochody w tym: 

• Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwały zarząd i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, podatek od spadków i darowizn, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody jst 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.  

• Dochody majątkowe w tym dotacje na realizację inwestycji i środki od pozostałych jst na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji. 

Najwyższy udział w dochodach miały dotacje z zakresu administracji rządowej - zlecone, z których najważniejsze to: 
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➢ dochody w dziale budżetowym Rodzina w tym m.in. świadczenia wychowawcze („Rodzina 500+”), świadczenia rodzinne 

świadczenia „Dobry start”, wspieranie rodziny (asystent – dofinansowanie do wynagrodzenia) na łączną kwotę 

14.792.078,72 zł (w tym m.in. fundusze alimentacyjne, koszty komornicze i dochody pozostałe). 

➢ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 9.530.533,00 zł  

➢ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 3.054.497,00 zł (w tym majątkowe.: 1.730.455,00 zł) 

➢ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.294.464,00 zł  

➢ środki uruchomione na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)              

w kwocie 3.003.104,50 zł. (dochody majątkowe)  

➢ dotacja budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 

wykorzystanego do produkcji rolnej, którą wykonano w wysokości 1.012.422,08 zł.  

Wykres nr 1. Procentowy udział poszczególnych 

dochodów budżetowych w dochodach ogółem w 2021 roku.

11,5000%

31,5500%

14,9400%

0,4500%

29,8000%1,1400%0,6700%

9,9500%

Podatki i opłaty lokalne

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych 

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych 

Dotacje z zakresu administracji rządowej - zlecone

Dotacje na zadania własne gminy

Pozostałe dotacje na zadania bieżące i
inwestycyjne

Subwencja ogólna dla gminy (w tym oświatowa,
uzupełnienie subwencji ogólnej, część
wyrównawcza)
Pozostałe dochody   
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UWAGA! Wskaźniki procentowe mogą nie sumować się dokładnie z częściami składowymi (wskazane w opisie oraz w samych 

wykresach i tabelach niniejszego raportu), co wynika z zaokrągleń. 

Wykres wskazuje największy udział w dochodach budżetowych gminy Słupca w 2021 roku tj. ok.32% dochodów ogółem – 

subwencji ogólnej (wycinek wykresu oznaczony kolorem zielonym) w tym część oświatowa subwencji, uzupełnienie 

subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej. Duży udział w dochodach ogółem, bo aż 29,80% stanowiły 

dotacje z zakresu administracji rządowej – zlecone. Niemałą część dochodów ogółem stanowiły dochody własne gminy tj. 

podatki i opłaty lokalne łącznie z udziałami we wpływach z podatku PIT i CIT – 8.235.383,97 zł (w tym 7.994.567,00 zł tylko z 

PIT, sam CIT zaś stanowił wartość marginalną 240.816,97 zł ), co stanowiło blisko  27 % dochodów ogółem (części wykresu 

oznaczone kolorami niebieskim, żółtym i szarym). Podatki i opłat lokalne to jedyna kategoria dochodów, na których planowanie 

gmina ma bezpośredni wpływ, co jest niezwykle istotne dla optymalnego kreowania budżetu.  

Dochody budżetowe w 2021 roku planowane były na kwotę 56.396.513,54 zł, a wykonano je w wysokości 53.505.652,50 zł.                    

(94,87 % założonego planu). Reasumując: 

W 2021 r. dochód na jednego mieszkańca wyniósł 5.469,80 zł 

 

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów podatkowych w Gminie Słupca.  

 

Tabela nr 2. Struktura dochodów podatkowych gminy Słupca w 2021 r. (porównawczo wpływy w 2020 r.) 

 

Rodzaj podatku 

Wpływ do 

budżetu w zł 

2021 r. 

Udział w dochodach 

ogółem w % 

Wpływ do budżetu  

w zł 

2020r. 

Udział  

w dochodach 

ogółem w % 

2020r. 
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Podatek od działalności 

gospodarczej opłacany w formie 

karty podatkowej przekazywany 

przez Urzędy Skarbowe  

327,00 0,0006% 3.491,00 0,008 % 

Podatek od nieruchomości od 

osób fizycznych   

1.506.482,04 2,82% 1.303.774,59 2,68 % 

Podatek od nieruchomości od 

osób prawnych 

2.615.463,25 4,88% 2.945.392,32 6,05% 

Podatek rolny od osób fizycznych  1.122.076,23 2,09% 1.116.465,84 2,29% 

Podatek rolny od osób prawnych 6.178,00 0,01% 6.628,00 0,014% 

Podatek leśny od osób fizycznych  3.644,76 0,007% 3.837,79 0,008% 

Podatek leśny od osób prawnych 15.692,00 0,03% 15.356,00 0,03% 

Podatek od środków 

transportowych od osób 

fizycznych  

310.156,56 0,58% 259.167,22 0,53% 

Podatek od spadków i darowizn 31.392,00 0,06% 22.041,00 0,046% 

Podatek od czynności cywilno-

prawnych od osób fizycznych i  

prawnych 

512.154,22 

(fizyczne) 

2.172,00 

(prawne) 

0,96% 

 

0,004% 

390.227,12 (fizyczne) 

 

10.860,00 (prawne) 

0,80% 

 

0,023% 
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Udział gminy w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa  CIT – 240.816,97 - 

2021r. 

CIT – 199.964,45 -2020 r. 

PIT 7.994.567,00 - 2021r. 

PIT – 6.886.520,00 - zł 2020 r.  

 

 

 

 

8.235.383,97 

 

 

 

 

15,39% 

 

 

 

 

7.086.484,45 

 

 

 

 

14,55 % 

Koszty egzekucyjne, komornicze i 

upomnień  

4.559,56 0,008% 3.920,18 0,008% 

Odsetki od nieterminowych wpłat  18.365,01 0,03% 25.679,43  0,05% 

RAZEM 14.384.046,60 26,87% 13.193.324,94 27,08% 

Największy udział w dochodach podatkowych gminy w 2021 roku miały podatki stanowiące dochód budżetu państwa                  

tj. PIT (14,94%) i CIT (0,45%) – ok. 15,39  % oraz podatek od nieruchomości - około 7,7%.  Łączny udział dochodów 

podatkowych w dochodach ogółem wyniósł niespełna 27%. 

Poniżej przedstawiono w formie tabeli strukturę wpływów z innych opłat w 2021 r. z udziałem procentowym w dochodach 

ogółem. 

Tabela nr 3. Wpływy z innych opłat w 2021 r. (porównawczo wpływy w 2020r.) 

Rodzaj opłaty Wpływ do 

budżetu w zł 

2021 

Udział w 

dochodach 

ogółem  w % 

Wpływ do 

budżetu w zł 

2020 

Udział w 

dochodach 

ogółem w % 

Opłata eksploatacyjna 29.160,03 0,05% 18.573,73 0,04% 
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Wpływy z opłaty skarbowej  26.297,00 0,05 % 22.807,50 0,05% 

Wpływy z opłaty za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu  

110.348,85 0,21% 99.939,81 0,21% 

Wpływy z opłat za licencje i koncesje  308,00 0,0006% - - 

Wpływy z innych opłat pobieranych 

przez JST 

384.197,20  0,72% 250.690,61 0,51% 

Odsetki od nieterminowych wpłat  9,69 0% 813,69 0,00% 

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  42.913,00 0,08% - - 

RAZEM 593.233,77 1,11% 392.825,34 0,81 % 

Wpływy z opłat w 2021 roku stanowiły zaledwie ok.  1,11 % dochodów ogółem. 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

Wydatki budżetowe gminy w 2021 r. wyniosły 48.567.731,42 zł z czego: 

➢ Wydatki majątkowe: - 1.888.442,11 zł (porównawczo: w 2020r. - 1.231.514,76 zł, w 2019 r. – 1.386.350,99 zł) 

➢ Wydatki bieżące: 46.679.289,31 zł (porównawczo: w 2020r. - 44.851.828,19 zł, w 2019r. -  41.423.646,72 zł ,)  

z tego:   

➢ Wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i zdrowotne, 

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: 17.458.860,19 zł  

➢ Udzielone dotacje z budżetu gminy 3.774.221,36 zł   

➢ Pozostałe wydatki rzeczowe 27.334.649,87zł.  
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Tabela nr 4. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2021 roku według działów  budżetowych. 

l.p. Dział budżetowy  Kwota zrealizowanych wydatków 

ogółem w złotych w tym: 

                  

bieżących: 

 

majątkowych: 

1. Rolnictwo i łowiectwo  1.169.218,65 1.034.626,12  134.592,53 

2. Transport i łączność 1.760.328,05 791.012,62 969.315,43 

3. Gospodarka mieszkaniowa  223.145,21 211.273,21 11.872,00 

4. Działalność usługowa 25.771,60 25.771,60 0,00 

5. Administracja publiczna 4.844.245,12 4.574.929,67 269.314,45 

6. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwa, kontroli i ochrony prawa               

i sądownictwa 

1.915,17 1.915,17 0,00 

7. Bezpieczeństwo publiczne                          

i ochrona przeciwpożarowa 

427.948,32 377.948,32 50.000,00 

8. Obsługa długu publicznego  139.145,05 139.145,05 0,00 

9. Oświata i wychowanie  18.488.607,05 18.488.607,56 0,00 

10. Ochrona zdrowia 109.163,18 109.163,18 0,00 

11. Opieka społeczna  1.569.294,54 1.569.294,54 0,00 

12. Edukacyjna opieka wychowawcza  44.142,00 44.142,00 0,00 

13. Rodzina 15.044.778,67 15.044.778,67 0,00 

14. Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  

4.080.820,55 3.779.912,55 300.908,00 
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15. Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  

598.484,57 446.046,87 152.437,70 

16. Kultura fizyczna i sport 40.723,18 40.723,18 0,00 

 Razem: 48.567.731,42 46.679.289,31 1.888.442,11 

Wiersze oznaczone w powyższej tabeli pomarańczowym tłem wskazują działy budżetu z najwyższym udziałem wydatków              

w wydatkach ogółem w 2021 roku.  

 

Wydatki majątkowe w 2021 roku stanowiły  ok. 4,05 % wydatków ogółem. 

 

Wykres poniżej przedstawia rozkład wydatków bieżących w budżecie w 2020 roku. Lwią cześć pochłonęły wydatki z działu 

„Oświata i wychowanie” (18.488.607,56 zł), kolejno wydatki, związane z działem budżetowym „Rodzina” (15.044.778,67),                    

w tym świadczenia wychowawcze 500 + (11.422.590,75 zł), świadczenia rodzinne (3.287.389,69 zł). 

Wydatki z działu „Rodzina” zasilane są z budżetu państwa prawie w 100 % (14.743.084,69 zł dotacja plus 301.693,98 zł - środki 

własne), natomiast wydatki z działu „Oświata i wychowanie” w łącznej kwocie 18.488.608,56 zł realizowane są częściowo                                

z dochodów w postaci subwencji oświatowej w kwocie: 9.530.533,00 zł (51,54%); pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy 

Słupca, z czego wynika, że: 

Oświata w 2021 r. w Gminie Słupca  finansowana była w 48,46 % ze środków własnych. 

 

Należy zauważyć, że udział wydatków ze środków budżetu gminy w wydatkach przeznaczonych na oświatę i wychowanie                          

w gminie sukcesywnie zwiększa się. 

Procentowy udział poszczególnych wydatków bieżących według działów budżetowych i wydatków majątkowych w budżecie 

gminy Słupca przedstawia wykres.  
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Wykres nr 2. Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących według działów budżetowych 

w budżecie  Gminy Słupca w 2021 roku
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Największą część wydatków (39,60 % wydatków budżetowych ogółem) pochłonęły wydatki bieżące na realizację zadań, 

związanych z oświatą i wychowaniem (część wykresu oznaczona kolorem szarym). W roku ubiegłym była to wartość relatywnie 

niższa - 38.20%. Kolejno dział budżetu „Rodzina” – wydatki bieżące rzędu 32,23% wydatków ogółem (część wykresu oznaczona 

kolorem pomarańczowym, a trzecim pod względem wielkości był udział wydatków bieżących na administrację – 9.80% % 

wydatków budżetowych (wycinek wykresu oznaczony kolorem  jasnozielonym). 

           W związku z przepisami ustawy o finansach publicznych w 2021 roku na zlecenie urzędu gminy na podstawie umowy 

przeprowadzono audyt wewnętrzny. Zadania audytowe: „Audyt planowania budżetu” oraz „Audyt prawidłowości ostatniej 

kalkulacji opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” miały na celu ocenę 

systemu kontroli zarządczej  w tych obszarach. W 2021 roku przeprowadzany był Powszechny Spis Ludności i Mieszkań, w czym 

partycypowała również gmina Słupca poprzez realizację zadań Gminnego Biura Spisowego. Kwota dotacji spożytkowana na 

realizację zadań: 24.495,00 zł. Takie badanie statystyczne  przeprowadzane jest raz na dziesięć lat. 

 

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU  

Zadania majątkowe zrealizowane przez Gminę w budżecie 2021 roku to kwota 1.888.442,11 zł. Wykaz poszczególnych zadań 

majątkowych przedstawia tabela. 

 

Tabela nr 5. Wykaz zadań majątkowych w 2021 r.   

Nazwa zadania Plan Wartość Status zadania 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Piotrowice dz. nr 
529,269,458/4,458/9 

80 000,00 78 251,45 
Zrealizowano w 

całości  

Sieć wodociągowa w m. Kochowo dz. nr 219/4, 217, 219/1 60 000,00 56 340,08 
Zrealizowano w 

całości 
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Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na modernizację 
drogi 

500 000,00 500 000,00 
Zrealizowano w 

całości 

Przebudowa drogi gminnej Młodojewo-Koszuty Parcele, 
Kowalewo Op. 

496 250,00 431 045,44 
Zrealizowano w 

całości 

Zakup kostki na chodnik fundusz sołecki Młodojewo 38 270,00 38 269,99 
Zrealizowano w 

całości 

Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia 30 000,00 11 872,00 
Zrealizowano 

zgodnie z 
umowami 

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014-2020) 

30 299,89 21 263,56 

Zrealizowano 
zgodnie z umową 

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014-2020) 

171 699,32 120 493,49 

Zrealizowano 
zgodnie z umową 

Zakup samochodu dostawczego U.G. Słupca 140 000,00 127 559,40 
Zrealizowano w 

całości 

Wpłata na państwowy fundusz celowy PSP Słupca zakup 
samochodu 

50 000,00 50 000,00 
Zrealizowano 

zgodnie z umową 

Utwardzenie placu PSZOK Słupca 60 000,00 59 655,00 
Zrealizowano w 

całości 

Oświetlenie uliczne fundusz sołecki: Kamień, Niezgoda, 
Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Nowa Wieś, Poniatówek, 
Kochowo, Młodojewo Parcele, Rozalin 

104 227,29 91 253,00 
Zrealizowano 

zgodnie z 
umowami 

Dotacja do GZWiK na inwestycje 150 000,00 150 000,00 
Zrealizowano w 

całości 

Budowa Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich dla Sołectwa 
Młodojewo-Parcele w XI edycji Konkursu Pięknieje 
Wielkopolska Wieś 

7 152,57 7 152,57 
Zrealizowano w 

całości 

Klimatyzacja ścienna - fundusz sołecki Wola Koszucka-Parcele 7 999,92 7 999,92 Zrealizowano w 
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całości 

Klimatyzacja w sali OSP fundusz sołecki Cienin Kościelny 20 000,00 20 000,00 
Zrealizowano w 

całości 

Zakup budynku gospodarczego fundusz sołecki Korwin 7 551,29 7 551,00 
Zrealizowano w 

całości 

Zakup budynku gospodarczego z wyposażeniem Korwin 25 659,00 25 659,00  
Zrealizowano w 

całości 

Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej fundusz 
sołecki Rozalin 

13 899,00 13 899,00 
Zrealizowano w 

całości 

Zakup i montaż placu zabaw fundusz sołecki Kotunia 29 766,00 29 766,00 
Zrealizowano w 

całości 

Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) 
fundusz sołecki Pokoje 

21 166,32 20 602,50 
Zrealizowano w 

całości 

Kosiarka samojezdna fundusz sołecki Kąty 12 000,00 11 603,00 
Zrealizowano w 

całości 

Zakup mebli kuchennych fundusz sołecki Korwin 3 445,71 3 445,71 

Zrealizowano w 
całości 

Zrealizowano w 
całości 

Zakup namiotu fundusz sołecki Marcewo 5 000,00 4.759,00 
Zrealizowano w 

całości 

Ogółem: 2.064.386,31 1.888.442,11  

Jak przedstawia tabela znaczna część wydatków majątkowych zrealizowano w ramach przedsięwzięć zaplanowanych z Funduszu 

Sołeckiego. 

 

FUNDUSZ SOŁECKI  

Powyższe zestawienie zawiera informację o realizacji zadań majątkowych w większości finansowanych ze środków funduszu 

sołeckiego, wyodrębnionego przez Radę Gminy Słupca Uchwałą  nr XLIV/286/14 z dnia 26 marca 2014 roku.   
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Zadania funduszu sołeckiego zaplanowane przez Gminę Słupca w budżecie 2021 roku opiewały na kwotę 772.005,27 zł, a 

wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 714.766,60 zł, co stanowiło 92,58 % . 

 

Tabela nr 6. Zadania realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego w 2021r. 

 

L.p. Sołectwo Działanie Plan w zł 

Wykonanie 

w zł 

 

1. 
Wilczna 

Remont drogi gminnej. Festyn powitanie i zakończenie lata, konserwacja 

placu zabaw. Kontrola placu zabaw. 
28 645,84 28 289,56 

 

2. 

 
Marcewek 

Zakup mundurów OSP Marcewek. Tablica ogłoszeniowa, kuchnia gazowa, 

chłodnia. Remont świetlicy wiejskiej. 
23 823,79 23 700,01 

 

3. 
Kamień Lampa solarna. Organizacja Dnia dziecka, zakup sprzętu kuchennego.  26 879,34 26 114,96 

4. Cienin 

Kolonia 
Remont dróg gruntowych w sołectwie. 16 948,79 16 948,79 

5. Kowalewo 

Opactwo 
Remont drogi w Kowalewie-Parcele. Remont łazienek świetlicy wiejskiej. 20 720,49 20 566,61 

6. Niezgoda Zakup i montaż lamp solarnych. Przegląd placu zabaw. 13 129,34 8 364,00 

7. 

Drążna 

Remont drogi gminnej w Żelazkowie. Remont dachu w Szkole Podstawowej 

Drążna. Choinka dla dzieci sołectwa Drążna, konserwacja siłowni i placu 

zabaw. 

31 080,73 30 368,76 

8.  Kotunia Zakup kosy spalinowej, apteczki, grilla gazowego, lamp solarnych przy placu 

zabaw, paliwa. Energia elektryczna. Przegląd placu zabaw, organizacja 
40 295,14 39 621,76 
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festynu rodzinnego, montaż kamery, wyrównanie terenu przy placu zabaw 

(koparko-ładowarka. Karta sim i abonament. Zakup i montaż placu zabaw. 

9. Kowalewo 

Góry 
Zakup lamp solarnych. Zakup paczek na mikołajki dla dzieci. 14 131,95 14 023,32 

10. Wierzbocice Zakup paliwa.  Remont dachu na świetlicy wiejskiej. Wywóz śmieci. 30 173,61 30 060,88 

11. 

 

Koszuty 

Parcele 

Tablice z nazwami miejscowości i numerami posesji, lustra drogowe. 

Naprawa dróg gruntowych w sołectwie. Koszty przesyłki. Zakup paliwa do 

podkaszarki, materiały na Dzień Dziecka. Przegląd placu zabaw. 

31 940,11 31 548,01 

12. 
Wierzbno 

Lampy solarne. Zakup warnika, zlewozmywak, bateria. Remont świetlicy 

wiejskiej. Zamki dmuchane, usługi gastronomiczne. 
17 378,47 16 919,35 

13. Wola 

Koszucka-

Parcele 

Paliwo, oleje, noże, opał, środki ochrony roślin, piasek, kostka brukowa, 

krawężniki, cement. Przeglądy. Klimatyzacja ścienna. 
20 052,09 17 794,46 

14. 

Marcewo 

Zakup luster drogowych przy drodze gminnej w sołectwie Marcewo. Remonty 

dróg w sołectwie Marcewo. Koszty przesyłki. Zakup lampy fotowoltaicznej dla 

sołectwa Marcewo. Zakup namiotu. 

15 659,72 13 341,00 

15. Kowalewo 

Sołectwo 

Remont drogi gminnej w sołectwie. Konserwacja placu zabaw. Kontrola  

placu zabaw. 
21 484,38 20 226,00 

16. 
Gółkowo 

Remont drogi, odcinek most-strażnica OSP Gółkowo. Zakup paliwa, oleju, 

żyłki do podkaszarki, farb, remont sprzętu. Przegląd placu zabaw. 
25 733,51 25 053,14 

17.  

Piotrowice 

Remont ul. Lipowej. Paliwo do kosiarki. Żywność na dzień dziecka. Woda i 

prąd. Remont placu zabaw. Przegląd placu zabaw i urządzeń, zamki 

dmuchane. 

47 743,06 46 422,29 
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18.  
Cienin 

Kościelny 

Zakup tabliczki informacyjnej. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w 

m. Cienin Kościelny. Farby, paliwo, opryski, huśtawka, Kontrola placu zabaw, 

Klimatyzacja w Sali OSP. 

42 300,35 42 099,73 

19.  Cienin 

Zaborny 
Remont dróg gminnych. Projekt drogi gminnej. 47 743,06 46 309,50 

20. 

Pokoje 

Zakup tabliczki informacyjnej z nazwą miejscowości. Zakup i montaż 

wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) - roboty wewnętrzne oraz zbiornik na 

gaz. Wynajem zamków dmuchanych. 

21 866,32 21 002,50 

21. 

Kąty 

Zakup piasku, grilla, paliwa, tablicy ogłoszeniowej i informacyjnej, zestaw 

nagłaśniający. Dzień dziecka, brama + uliczka. Przegląd placu zabaw; 

Kosiarka samojezdna. 

23 680,56 22 431,95 

22. 

Korwin 

Spotkania integracyjne zakup produktów. Zużycie wody i prądu; Montaż i 

usługa ocieplenia wiaty, ogrodzenia placu zabaw, zamki dmuchane, kontrola 

placu zabaw. Zakup budynku gospodarczego. Zakup mebli kuchennych. 

19 097,22 19 090,28 

23. Nowa Wieś Remont dróg gminnych. Zakup i montaż lamp solarnych. 19 574,65 18 546,00 

24. 
Młodojewo 

Wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Młodojewo. 

Zakup paliwa. Koszenie boiska gminnego, kontrola placu zabaw. 
40 199,66 39 959,62 

25.  
Poniatówek 

Remont drogi gminnej. Założenie lampy solarnej w sołectwie. Aktywizacja 

mieszkańców i dzieci. Aktywizacja mieszkańców i dzieci. 
15 611,98 13 493,97 

26. Kochowo Założenie lamp solarnych. 15 802,95 12 546,00 

27.  

Młodojewo 

Parcele 

Oświetlenie uliczne drogi gminnej, 4 lampy solarne. Zakup przyłącza 

zasilającego w energię elektryczną dla Centrum Spotkań Wiejskich  

Młodojewo-Parcele. Zakup materiałów budowlanych-cegła na budowę 

plenerowego centrum spotkań. 

20 147,57 20 147,35 
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28. Koszuty Remont drogi dojazdowej do pól. Remont łazienek SP Koszuty 37 335,07 7 300,00 

29. 
Pępocin 

Naprawa ubytków w nawierzchni drogi wiejskiej. Zebranie poboczy drogi 

gminnej. 
13 177,08 12 952,00 

30. 

Rozalin 

Przekwalifikowanie gruntu gminnego na użytkowy. Zakup i montaż lampy 

solarnej. Imprezy integracyjne dla seniorów, zakończenie wakacji, mikołajki. 

Remont pieca kuchennego. Imprezy integracyjne dla seniorów, zakończenie 

wakacji, mikołajki, usunięcie korzeni, krzewów na boisku oraz uzupełnienie 

ubytków ziemią. Zakup i montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej. 

Utrzymanie boiska gminnego, zakup piłek, koszulek, sprzętu sportowego. 

29 648,44 29 524,80 

  Razem: 772 005,27 714 766,60 

Syntetyczne zestawienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2021 rok pokazuje, że wśród zadań realizowanych ze środków 

funduszu sołeckiego największy udział miały wydatki na: 

1. Drogi publiczne i gminne – remonty dróg gminnych (ok.46% środków) 

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby – remonty, zakupy (ok. 38% środków) 

3. Oświetlenie uliczne (ok. 13% środków). 

Plan wydatków ogółem budżetu gminy na 2021 rok ustalony został w wysokości 53.997.388,93zł, wykonanie wyniosło 

48.567.731,42 zł, co stanowiło 89,94 %. 

  

W 2021 roku kwota wydatków na jednego mieszkańca  gminy wynosiła 4.965,01 zł  

 

STRATY DO BUDŻETU spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec 2021 roku: 

OSOBY FIZYCZNE: 
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1) Podatek rolny – 117.237,41  zł (w 2020r.  - 115.684,91 zł, w 2019 roku: 34.414,79 zł w 2018 roku: 90.246,69 zł) 

2) Podatek od nieruchomości – 447.260,00 zł (w 2020r. - 429.793,67 zł, w 2019 roku: 385.353,59 zł, w 2018 roku: 

340.903,21 zł) 

3) Podatek leśny – 0,00 zł (w 2020r. - 0,00 zł, w 2019 roku: 0,00 zł, w 2018 roku: 0,00 zł) 

4) Podatek od środków transportowych – 220.699,06 zł (w 2020r. - 168.906,34 zł, w 2019 roku: 161.422,22 zł, w 2018 

roku: 153.861,78 zł) 

OSOBY PRAWNE: 

1) Podatek rolny – 608,94 zł (w 2020r. - 637,00 zł, w 2019 roku: 207,52 zł, w 2018 roku: 494,99 zł) 

2) Podatek od nieruchomości –  718.768,78 zł (w 2020r. - 795.919,15zł, w 2019 roku: 717.382,89 szt. (w 2018 roku: 

706.010,65 zł) 

3) Podatek leśny – 0, 00 zł (w 2020r. – 0,00 zł, w 2019 roku: 0,00 zł, w 2018 roku: 0,00 zł) 

4) Podatek od środków transportowych – 0,00 zł (w 2020r. – 0,00 zł, w 2019 roku: 524,70 zł, w 2018 roku: 2.916,54 zł) 

 

OPŁATA KOMUNALNA  

 

Na terenie gminy Słupca od stycznia w 2021 roku obowiązywała miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zgodna z Uchwałą Nr XXIV 160/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/160/2020 z 

dnia 28 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w przydomowym kompostowniku 

1) 17,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny 
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2) 16,50 zł od osoby kiedy na nieruchomości znajduje się kompostownik. 

Z uwagi na rosnącą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w dniu 23 lipca 2021 r. Rada Gminy Słupca podjęła  Uchwałę Nr 

XLL/242/2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na 

terenie gminy Słupca, która weszła w życie z dniem 1 września 2021 roku. Uchwała stanowiła, że: 

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość 

wynosi 22,00 zł, 

2) stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi tj. 44,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość  

3) 18 zł od osoby jeśli na nieruchomości  znajduje się kompostownik  i właściciel kompostuje bioodpady. 

Poniższy wykres pokazuje ilość wygenerowanych odpadów z terenu Gminy Słupca na przestrzeni lat 2019, 2020,2021. 

 

Wykres nr 3. Ilość odpadów komunalnych w latach 2019, 2020, 2021. 

Ilość odpadów komunalnych w latach 2019-2020-2021

2582,29

3030,29

3209,14

2019 2020 2021
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W 2021 roku: 

Liczba mieszkańców według złożonych deklaracji - 8.629 

Liczba nieruchomości według złożonych deklaracji – 2.775  

Liczba nieruchomości (odpady zbierane selektywnie) – 2.767 

Liczba nieruchomości (nie złożono deklaracji) – 8 wydano decyzje określające. 

Liczba nieruchomości (z kompostownikiem według złożonych deklaracji) – 1.319 

Liczba nieruchomości (brak deklaracji o posiadaniu kompostownika) 1.456 

Liczba wydanych decyzji – nie złożono deklaracji – 8 

Łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. – 346.713,63 zł oraz odsetki w kwocie 41.192,00 zł. 

 

ODROCZENIA/UMORZENIA  

 

Na dzień 31.12.2021 roku w ewidencji podatkowej gminy Słupca nie figurowały odroczenia płatności w żadnych z podatków. 

UMORZENIA na koniec 2021 roku: 

❖ od osób fizycznych: 

1) podatek rolny – 4.118,00 zł (w 2020 roku: 3.618,00 zł, w 2019 roku: 2.170,00 zł, w 2018 roku: 3.288,00 zł) 

2) podatek od nieruchomości – 18.380,00 zł (w 2020 roku:  17.630,00 zł, w 2019 roku: 14.035,00 zł, w 2018 roku: 

21.299,00 zł) 

3) podatek leśny – 0,00 zł (w 2020 roku:0,00 zł, w 2019 roku: 0,00 zł, w 2018 roku: 0,00 zł) 

4) podatek od środków transportowych – 0,00 zł (w 2020 roku: 13.019,00 zł, w 2019 roku: 11.550,00 zł, w 2018 roku: 

13.071,00 zł) 

5) odsetki - 0,00 zł  
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❖ od osób prawnych:  

1) podatek rolny – 0,00 zł (w 2020 roku: 0,00 zł) 

2) podatek od nieruchomości – 4.837,00 zł (w 2020 roku:  0,00 zł) 

3) podatek leśny – 0,00 zł ( w 2020 roku: 0,00 zł) 

4) podatek od środków transportowych – 0,00 zł (w 2020 roku:0,00 zł) 

5) odsetki - 0,00 zł  

 

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2021 roku wynosiły: 

1) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – 132.461,36 zł (w 2020 roku: 72.910,12 zł, w 2019 roku: 1.437,40 zł, w 

2018 roku: 27.286,40 zł) 

2) podatek od nieruchomości - osoby prawne – 256,22 zł (w 2020 roku: 3.369,82 zł, w 2019 roku: 0,00 zł, w 2018 roku: 

9.078,02 zł) 

3) podatek rolny – osoby fizyczne – 71,00 zł (w 2020 roku: 0,00 zł, w 2019 roku: 45,00 zł, w 2018 roku: 78,00 zł) 

4) podatek od środków transportowych - osoby fizyczne – 0,00 zł (w 2020 roku: 0,00 zł, w 2019 roku: 0,00 zł, w 2018 

roku: 2.650,00 zł) 

5) odsetki - osoby prawne –  0,00 zł (w 2020 roku: w 2019 roku: 0,00 zł, w 2018 roku: 0,00zł) 

6) odsetki - osoby fizyczne – 0,00 zł (w 2020 roku: w 2019 roku: 0,00 zł, w 2018 roku: 139,00 zł). 

       

       Zaplanowane na 2021r. wydatki w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 stanowiły kwotę 2.656.991,80 zł, a 

zrealizowano 2.609.265,77 zł . Szczegółowe dane, dotyczące zaplanowanych i zrealizowanych wydatków, ujętych w WPF 

zawiera tabela. 

 



Raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok  27  

Tabela nr 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2021 r. 

 
Nazwa zadania 

Łączne 
nakłady 

Limity 
wydatków w 

roku 2021 

 
Wykonanie 

 
UWAGI dotyczące 

realizacji 
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu 
pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014 -2020)  

280.998,82 186.999,36 141 757,05 

zgodnie z zawartym 
porozumieniem/umową  

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego  9 840,00 4 920,00 
 

4 920,00 
 

Zgodnie z zawartą 
umową  

Doradztwo podatkowe  15 559,50 9 963,00 9 040,50 
Zgodnie z zawartą 

umową 

Wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja  7 715,18 4 280,40 2 721,38 
Zgodnie z zawartą 

umową 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy Słupca  

3 375 375,23 2 155 151,51 
 

2 155 151,51 
 

Zgodnie z zawartą 
umową 

Realizacja programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Słupca w latach 2021-2022  

18 417,00 17 417,00 17.414,80 
Zgodnie z zawartą 

umową 

Laboratoria przyszłości  300 000,00 278 260,53 278 260,53 
Zgodnie z zawartą 

umową 

Razem 4.007.905,73 2 656 991,80 2 609 265,77  

Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej 
Gminy 

2 500 000,00 0,00 0,00 
Przesunięto realizację 

na kolejny okres 

Modernizacja sali OSP Pokoje Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych  

503 104,50 0,00 0,00 
Przesunięto realizację 

na kolejny okres 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie 1 730 455,00 0,00 0,00 
Przesunięto realizację 

na kolejny okres  

Razem 4 733 559,50 0,00 0,00  
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IV.MIENIE KOMUNALNE  

 

   Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2021 roku stanowił wartość 34.434.054,15 zł + 

314.024,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu. 

 
Tabela nr 8. Mienie komunalne jednostki urzędu gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku 

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2021 
roku  

Nazwa Wartość 

• Grunty 8.271.692,80 

• Budynki i lokale 4.824.677,55 

• Obiekty inżynierii lądowej 20.629.030,06 

• Kotły i maszyny 6.979,00 

• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast. 172.414,64 

• Maszyny, urządzenia i aparaty 14.000,00 

• Urządzenia techniczne 88.956,00 

• Środki transportu 135.329,70 

• Narzędzia, przyrządy, ruchomości 290.974,40 

Wartość ogółem 34.434.054,15 

 
 
Tabela nr 9. Stan mienia komunalnego jednostki urzędu gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku.   

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy 

Nazwa Wartość 

Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 
2021 roku 34.434.054,15 

Przychody w okresie sprawozdawczym 2.609.584,28 



Raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok  29  

Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 0,00 

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na 
dzień 31 grudnia 2021 roku 37.043.638,43 

 
Na koniec roku 2021 na kontach 080 istnieją  rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika z funduszu sołeckiego w miejscowości 

Kowalewo Opactwo na kwotę 3.142,00 zł, budowa chodnika z funduszu sołeckiego w miejscowości Kowalewo Sołectwo na 

kwotę 35.568,83 zł, Wiejskie Centrum Spotkań w Młodojewie – 12.933,84 zł, towar na toalety na boisku sportowym w m. 

Pokoje – 15.000,00 zł, świetlica Drążna – 17.140,56 zł., sala Wierzbocice – 14.420,00 zł., studnia Józefowo – 16.000,00 zł, 

cegła fundusz sołecki Młodojewo – 7.152,57 zł,  

 

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległych gminie na dzień 

01.01.2021 r. stanowiło wartość  11.922.586,57 zł, które w ciągu roku zmniejszyło się o kwotę 44.325,53 zł i  na koniec roku 

wynosiło 11.878.261,04 zł.  Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 r. stanowiło wartość  

– 41.478,07 zł.  Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele  na dzień 

1 stycznia 2021 roku stanowił wartość  32.809.470,12 zł. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. majątek 

trwały GZWiK zwiększył się o sieć wodociągową i kanalizacyjną, zrealizowaną z dotacji celowej urzędu gminy o łącznej wartości 

150.000,00 zł.  Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  wynosił 

32.959.470,12 zł. 

  

Tabela nr 10. Dochody uzyskane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu 
wykonywania prawa własności  i innych praw majątkowych.  

dochody otrzymane za użytkowanie wieczyste  6.366,92 

dochody otrzymane z dzierżawy  1.875,61 
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dochody otrzymane ze sprzedaży mienia komunalnego 0,00 

odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności  

130,14 

Osiągnięte dochody ogółem: 8.372,67 

 

PRZETARGI NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W 2021 ROKU: 

Ze względu na pandemię COVID- 19 w 2021 roku nie organizowano przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących 

własność gminy Słupca.  

Na koniec 2021 roku gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości  81.922.847,66 zł w tym: 

stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy  37.043.638,43 zł  

stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych 11.878.261,04 zł  

stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  41.478,07 zł  

stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 32.959.470,12 zł .  

oraz udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.  w Kaliszu  opiewające na kwotę 329.000,00 zł.              
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V.ZASOBY MATERIALNE  

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SŁUPCA  

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Słupca na lata 2018 – 2022 został zatwierdzony Uchwałą 

nr XLVII/330/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 26 kwietnia 2018 r. Program nie zakładał zbywania lokali mieszkalnych w 2021 

roku.  

Łączna liczba lokali, które posiada gmina to 86 (79 - użytkowanych 2972,09 m², 5 - wyłączonych z użytku - pałac Cienin 

Zaborny- Parcele 307,10 m², 1 lokal o pow. 71,01 m² w miejscowości Nowa Wieś – zgodnie z postanowieniem spadkowym 

Sądu Rejonowego w Słupcy I Wydział Cywilny z dnia 18.06.2021 r. Gmina Słupca nabyła z dobrodziejstwem inwentarza na 

podstawie testamentu notarialnego z dnia 28.11.2017 r., 1 lokal użytkowy o pow. 35,00 m²). 

Liczba lokali mieszkalnych - 85 szt., pow. 3350,20 m², w tym:  

z instalacją wodociągową – 85 

z instalacją kanalizacji – 37 

z centralnym ogrzewaniem – 30,  nie spełniających standardów technicznych do zamieszkania – 5 szt., pow. 307,10 m² 

(opróżnione w 2018 r.). Dwa budynki znajdujące się w gminnym rejestrze zabytków, tj. Cienin Zaborny-Parcele 53 i Cienin 

Kościelny 80. Jeden z nich – pałac w Cieninie Zabornym-Parcele, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Słupcy w roku 2018 został wyłączony z użytkowania, a lokatorzy zostali przeniesieni do innych lokali.  
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Tabela Nr 11. Zestawienie budynków mieszkalnych, będących w zasobie gminy (wynajmowanych) na  dzień 31.12.2021 r.   

L.p.  Adres  Pow. użytkowa  w m²  Liczba  mieszkań  uwagi  

1. Cienin Zaborny - Parcele 46   160,00   5   komunalne  

2. Cienin Zaborny - Parcele 47   128,00   4   komunalne  

3 Cienin Zaborny 49   131,10   4   komunalne  

4. Cienin Zaborny - Parcele 51A   265,91   6   komunalne  

5. Cienin Kościelny 53   213,00   8   komunalne  

6. Cienin Kościelny 54   199,00   6   komunalne  

7. Cienin Kościelny 80   163,90   4   komunalne  

8. Cienin Kościelny 82   242,00   4   komunalne  

9. Cienin Kościelny 84   289,68   7   komunalne  

10. Młodojewo Parcele 3   199,00   5   komunalne  

11. Żelazków 1   129,00   3   komunalne  

12. Żelazków 2   75,00   2   komunalne  

13. Kowalewo Opactwo Parcele 29   54,00   1   komunalne  

14. Rozalin 62   319,00   10   komunalne  

15. Wierzbocice 52   388,85   9   komunalne  
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16. Drążna   37,00   1   komunalne  

 Ogółem 2 972,09 79    

 

REMONTY, PRZEGLĄDY, DOKUMENTACJE TECHNICZNE WYKONANE NA MIENIU KOMUNALNYM W 2021 ROKU: 

Remonty dróg i świetlic na terenie Gminy Słupca w części wykonywane były w ramach środków finansowych z Funduszu 

Sołeckiego, wyodrębnionego na 2021 rok.  Remonty dróg oraz świetlic w sołectwach zostały szczegółowo opisane w tabeli na 

stronie 20 raportu – „FUNDUSZ SOŁECKI.”.  

 

REMONTY:  

• remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Marcewek, Kowalewo-Opactwo, Wierzbocice, Wierzbno, Pokoje (dostawa 

kotła gazowego ze zbiornikiem na paliwo do OSP Pokoje), Korwin, Rozalin – środki z funduszu sołeckiego  

• montaż urządzeń klimatyzacji (remizy: Cienin Kościelny, Wola Koszucka-Parcele, Rozalin): łącznie 41 898,29 zł – środki z 

funduszu sołeckiego  

• remonty w szkołach: dach szkoły w Drążnej, remont łazienek w Koszutach – środki z funduszu sołeckiego 

• utwardzenie pobocza w Młodojewie i Cieninie Kościelnym – wartość umowy: 43 867,52 zł 

• utwardzenie placu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słupcy: umowa na kwotę 59.655,00 zł  

 

PRZEGLĄDY: 

• okresowy rozszerzony (pięcioletni) przegląd dróg gminnych – wykonany w 2020r. na okres 5 lat. 

• roczne kontrole okresowe stanu technicznego placów zabaw, siłowni zewnętrznych i budynków komunalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Słupca:  wartość umowy: 18.960,00 zł 
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• usługi elektryczne i konserwacja instalacji – elektryczne prace remontowo-konserwacyjne – wartość umowy: 9.100,00 zł 

• hydrauliczne prace remontowo – konserwacyjne – wartość umowy: 9.514,00 zł 

• kompleksowa obsługa kominiarska budynków komunalnych gminnych, w tym budynku urzędu gminy – wartość umowy: 

9.788,00 zł 

 

DOKUMENTACJE TECHNICZNE: 

• podpisano umowę (bez płatności w roku 2021) z firmą RAWO INFRASTRUKTURA, na Wykonanie prac projektowych i 

robót budowlanych dla zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – wartość umowy – 2.197.500,70 zł 

• przygotowano dokumentacje techniczne: 

✓ dla przebudowy ul. Jeziornej w Piotrowicach (przygotowanie wyceny do Polskiego Ładu) – kwota 9.840,00 zł 

✓ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo – Opactwo - 6.000,00 zł 

✓ przebudowa drogi gminnej Młodojewo-Parcele - Koszuty Parcele - 8.800,00 zł. 

 

ZAKUPY, INWESTYCJE: 

• zrealizowano zakup auta dostawczego Renault Master wersja/typ: wywrotka brygadowa 6 miejscowa FWD PACK CLIM 

3,5 T, rok produkcji: 2021 – kwota zakupu: 127.559,40 zł 

• zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w  Kotuni – kwota zakupu 29.766,00 zł 

• dostawa  i montaż drewnianego budynku gospodarczego dla sołectwa Korwin – 33.210,00 zł 

 

Lokale w budynku urzędu gminy użyczono na rzecz: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Związku Gmin Regionu 

Słupeckiego, sala konferencyjna wynajmowana jest według potrzeb. Pomieszczenia na potrzeby punktu Banku Spółdzielczego w 
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Słupcy są wynajęte na podstawie umowy najmu, a bankomat usytuowany jest na działce na podstawie umowy użyczenia. 

Ponadto niewielka część tej samej działki użyczona jest na rzecz stowarzyszenia ANMAR w celu lokalizacji stacji naprawy 

rowerów.  

Tabela nr 12. Lokale i nieruchomości, będące przedmiotem użyczenia na rzecz innych podmiotów w 2021 r. 

L.p. Rodzaj umowy/strona umowy Miejscowość Nr działki/pow. lokalu/działki Termin 

obowiązywania 

1. Umowa najmu B.S. (kasa) Słupca, 

ul. Sienkiewicza  16 

dz.  nr 1661, lokal o pow. 9,60 m² 01.01.2020 - 

31.12.2022 

2. Umowa użyczenia C.U.W. Wierzbocice 52 dz. nr 106/1, 4 pomieszczenia 

biurowe o łącznej pow. 120 m² 

03.10.2016 - czas 

nieoznaczony 

3. Umowa użyczenia ANMAR Słupca, 

ul. Sienkiewicza  16 

dz. nr 1661, część dz. o pow. 2,25 m² 16.11.2015 - czas 

nieoznaczony 

4. Umowa użyczenia  Związek 

Gmin Regionu Słupeckiego  

Słupca, 

ul. Sienkiewicza  16 

dz.  nr 1661, lokal o pow. 8,60 m² 09.09.2015 - czas 

nieoznaczony 

5. Umowa użyczenia GOPS Słupca, 

ul. Sienkiewicza  16 

dz. nr 1661, pomieszczenia biurowe o 

łącznej pow. 51,01 m² 

31.12.2012 - czas 

nieoznaczony 

6. Umowa użyczenia B.S. 

(bankomat) 

Słupca, 

ul. Sienkiewicza  16 

dz. nr 1661, część dz. o pow. 2,30 m² 01.08.2012 - czas 

nieoznaczony 

7. Sala konferencyjna  Słupca, 

ul. Sienkiewicza  16 

dz. nr 1661, pow. 63,53 m² Według potrzeb 

8. Sala Kąty Kąty 84 dz. nr 561 pow. zabudowanej 304m² Według potrzeb 
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9. Gabinet stomatologiczny Cienin Kościelny 84 dz. nr 88/2, lokal o pow. 35,00 m² 29.02.2000 - czas 

nieoznaczony 

 

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY SŁUPCA NA LATA 2021-2023 

 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Słupca przyjęty zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Słupca z 

dnia 21 grudnia 2020 roku określa główne kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2021 - 

2023. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania zapadają indywidualnie. Gminny 

zasób nieruchomości wykorzystywany jest zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które wynikają z uchwały 

budżetowej, w formach prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina Słupca oddała w dzierżawę grunty na cele rolne (w tym uprawy 

ogrodniczo-warzywnicze) – 4 umowy oraz w celu posadowienia kontenerów na odzież używaną (1). Zestawienie umów dzierżaw 

zawiera tabela nr 13. 

 

Tabela nr 13.Zestawienie umów dzierżaw gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.   

L.p. Podmiot Miejscowość/nr działki powierzchnia 

[ha] 

czas trwania umowy 

1. Osoba fizyczna  Cienin Zaborny część dz. nr 431/6 0,0158 06.02.2019-05.02.2022 

2. Osoba fizyczna Drążna  dz. nr 382/2 0,3600 24.04.2019-23.04.2022 

3. Osoba fizyczna Drążna dz. nr 304/2 0,2200 24.04.2019-23.04.2022 
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4. Stowarzyszenie    Żelazków cz. dz. nr 55/3 o pow. 0,0001 ha 

Kąty – cz. dz. 561 o pow. 0,0001 ha 

Piotrowice- cz. dz. 411/1 o pow. 0,0001 ha 

Słupca – cz. dz. 2309 – o pow. 0,0003 ha 

Młodojewo – cz.dz. 420 o pow. 0,001 ha 

Niezgoda – cz.dz. 152/4 o pow.0,0001 ha 

Rozalin - cz.dz. 146/2 o pow. 0,0001 ha 

Gółkowo – cz.dz. 269/1 o pow. 0,0001 ha 

Kontenery na odzież używaną 

 

0,0010 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020-31.12.2023 

5. Osoba fizyczna Cienin Zaborny część dz nr. 431/17 i 431/18  1,7049 21.12.2021-20.12.2025 

 Łącznie:  2,8221  

Gmina Słupca posiada w użyczeniu grunty, które zagospodarowane są na różne cele. Wykaz umów wg stanu na 31.12.2021 r. 

przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela nr 14. Nieruchomości będące w użytkowaniu gminy na podstawie umów użyczenia wg stanu na dzień  31.12.2021 r.  

L.p. Strona umowy  Obręb geodezyjny/ Nr 

działki 

Okres trwania umowy Cel użyczenia 

1. OSP Cienin Kościelny dz. nr 140/19 obręb Cienin 

Kościelny 

18.05.2009-17.05.2019 

aneksowano 02.06.2010 (dodano 

elementy związane z 

cele społeczno-kulturalne,  



Raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok  38  

wykonywaniem robót 

remontowych)  

aneksowano 09.02.2018 (okres 

użyczenia do 31.12.2021) 

aneksowano 27.12.2021 (okres 

trwania użyczenia 16 lat od daty 

podpisania umowy użyczenia) 

2. OSP Wierzbocice dz. nr  549/1 i 549/4 obręb 

Wierzbocice  

10.03.2014-09.03.2024 cele społeczno-kulturalne,  

3. Osoba fizyczna dz. nr 18 obręb Korwin 06.05.2013-06.05.2023 

(aneksowano dnia 04.05.2017 – 

okres trwania umowy do dnia 

06.05.2025) 

cele społeczno-kulturalne                                        

(plac zabaw)  

4. Osoba fizyczna dz. nr 273 obręb Kowalewo 

- Opactwo 

06.05.2013-05.05.2023 cele społeczno-kulturalne                      

(plac zabaw)  

5. OSP Wierzbocice KGW 

Wierzbocice 

dz. nr 549/1 (zabudowana 

budynkiem remizy 

strażackiej), obręb 

Wierzbocice 

17.12.2018.-09.03.2024 (termin 

wygaśnięcia umowy zgodnie z 

terminem wygaśnięcia umowy 

zawartej miedzy OSP Wierzbocice, 

a gminą Słupca) 

cele społeczno-kulturalne,  

6. Osoba fizyczna  cz. dz. nr 56, obręb 

Benignowo 

28.04.2015-27.04.2025 posadowienie wiaty 

przystankowej  

7. OSP Wierzbno dz. nr 189/5, 192, 74, obręb 

Wierzbno 

05.10.2015-04.10.2025 cele społeczno-kulturalne,  
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8. Osoba fizyczna  cz. dz. nr 61, obręb 

Józefowo 

17.12.2015-16.12.2025 teren zajęty pod kapliczkę  

9. Osoba fizyczna  cz. dz. nr 36/3, obręb 

Kochowo 

01.08.2016-31.07.2026 posadowienie wiaty 

przystankowej  

10. OSP Kamień dz. nr 89/7 obręb Kamień 03.12.2018-02.12.2023 biorący w użyczenie 

realizował będzie zadania 

własne gminy,  

11. OSP Wierzbocice dz. nr 549/1, obręb 

Wierzbocice 

10.03.2014-09.03.2024 rozbudowa i 

zagospodarowanie terenu 

12. OSP Rozalin dz. nr 215, obręb Rozalin 01.06.2011-31.05.2021 

Aneks z dnia 24.05.2021 r. 

(umowa na 15 lat od dnia 

01.06.2011) 

remont i termo-renowacja 

13. OSP Wilczna dz. nr 45, obręb Wilczna 25.04.2012-24.04.2022  remont i rozbudowa 

14. OSP Wilczna  

KGW Wilczna 

dz. nr 45, obręb Wilczna 18.12.2018-24.04.2022 Gmina Słupca oddaje w 

użyczenie zaplecze 

kuchenno-sanitarne oraz 

jedno pomieszczenie do 

nieodpłatnego używania 

na czas prowadzonych 

spotkań, imprez, zebrań.   

15. OSP Korwin dz. nr 12,  obręb Korwin 29.01.2018-28.01.2024 cele społeczno-kulturalno-

rekreacyjne 

16. OSP Kowalewo - 

Opactwo 

dz. nr 245/2 i 243/1, obręb 

Kowalewo - Opactwo 

02.01.2020-01.01.2030 cele społeczno-kulturalno-

rekreacyjne 
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17. OSP Pokoje dz. nr 25, obręb Pokoje 27.06.2019-26.06.2024 cele społeczno-kulturalno-

rekreacyjne 

18. OSP Korwin dz. nr 6/1, obręb Korwin 22.12.2017-21.12.2027 cele społeczno-kulturalno-

rekreacyjne 

19. OSP Gółkowo dz. nr 137, obręb Gółkowo  10.01.2020-09.01.2022 cele społeczno-kulturalno-

rekreacyjne 

20. Osoba fizyczna 

 

Obręb geodezyjny Nowa 

Wieś  

5/24 o pow. 0,0436 ha oraz 

5/25 o pow. 0,0476 

Nowa Wieś 10/2 

28.11.2017- do czasu przeniesienia 

własności  

lokal o łącznej pow. 

użytkowej 71,01 m2 wraz 

z udziałem w gruncie w 

nieruchomości oznaczonej 

numerami ewidencyjnymi 

5/24 o pow. 0,0436 ha 

oraz 5/25 o pow. 0,0476 

 

VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII, PROJEKTÓW   
 
W 2021 roku Gmina Słupca nie posiadała aktualnej Strategii Rozwoju Gminy Słupca na kolejne lata, a dokument strategiczny 

podjęty  uchwałą Nr XLIX/315/14  Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 

Słupca na lata 2014-2020 już nie obowiązywał. Zadania wykonywane przez samorząd, planowane były i są przy uwzględnieniu 

szans i mocnych stron, ale też brane są pod uwagę słabe strony i zagrożenia tak, jak jest to w przypadku celów strategicznych, 

określanych w dokumencie strategicznym. Choć działania nie są określone i sprecyzowane w formie dokumentu i przy udziale 

interesariuszy – mieszkańców, przedsiębiorców itp. (jak to zakłada proces formułowania strategii rozwoju), wynikają z 

faktycznych potrzeb mieszkańców.  Mimo braku sformalizowania celów strategicznych, podejmowane działania nie przynosiły 
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wyłącznie efektów krótkoterminowych, ale wpisywały się w cele długofalowe. Szczególnie dotyczyło to następujących obszarów 

ujętych w strategii w perspektywie 2014-2010:  

Cel strategiczny nr I - Utrzymanie wysokiej kultury gospodarczej poprzez wspieranie działań istniejących 

przedsiębiorców oraz zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju biznesu dla nowych przedsiębiorstw. 

CEL OPERACYJNY nr 1 – Tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez modyfikację 

istniejących procedur prawnych 

Opracowanie programu zwolnień z podatku od nieruchomości dla inwestorów realizujących inwestycje na terenie gminy Słupca - 

W 2015 roku Rada Gminy Słupca podjęła Uchwałę Nr X/51/15 Rady Gminy Słupca  z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz Uchwałę Rady Słupca nr XIV/74/15 z 

dnia 28.10.2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Z końcem  2020 roku 

uchwała ta przestała obowiązywać.  W 2021 roku wpłynął 1 wniosek, który nie zakończył się udzieleniem pomocy de minimis     

w postaci zwolnienia od podatku. Według stanu na 31.12.2021r. Rada Gminy Słupca nie podjęła nowej uchwały w tej sprawie.    

CEL OPERACYJNY nr 2 – Działania  na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

Opracowanie Planu Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Słupca – gmina nie posiada opracowanego takiego dokumentu, 

jednakże obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Zgodnie                   

z kierunkami rozwoju ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, samorząd gminny 

podjął w roku 2018 uchwałę o przystąpieniu do zmian w zagospodarowania przestrzennym  terenów położonych w obrębach 

Kąty i Kotunia, z przeznaczeniem na  produkcję i usługi celem poszerzenia ofert inwestycyjnych. W 2021 roku procedura 

wdrażania niniejszego planu była w toku. 

Opracowanie programu wspierania produkcji żywności ekologicznej w gminie Słupca – nie opracowano programu wspierania 

produkcji żywności ekologicznej w gminie Słupca, funkcjonuje Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego          



Raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok  42  

w Polsce na lata 2021 –2027, który wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe celem rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.  

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbocicach na cele użyteczności publicznej – od  1 października 2016 roku w 

budynku mieści się siedziba Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się kompleksową obsługą placówek szkolnych                  

i przedszkolnych z terenu gminy. Piętro lokalu zaadaptowano na mieszkania komunalne, które w 2021 roku były przedmiotem 

najmu.  

CEL OPERACYJNY nr 3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych  

W 2015 roku inwestor rozpoczął swoją działalność w miejscowości Kotunia. Zakład sukcesywnie rozbudowuje hale i zwiększa 

zatrudnienie.  

Narzędziem do pozyskiwania inwestorów według strategii miało  być opracowanie programu promocji gminy Słupca, której nie 

opracowano i nie wdrożono. Opracowano zaś elektroniczną ofertę inwestycyjną  w formie strony internetowej 

www.zainwestuj.gminaslupca.pl, w 2018 roku uruchomiono platformę komunikacyjną  eUrząd, umożliwiającą podatnikom m.in. 

uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu 

zobowiązań, dokonywanie płatności online, a także składanie do urzędu pism i wniosków przez Internet.  W 2021 roku 

pracownicy odpowiedzialni za obsługę inwestora brali udział w szkoleniach (z uwagi na pandemię w formie on-line) w zakresie 

standardów obsługi inwestora. 

Cel strategiczny nr II - Poprawa warunków bytowych poprzez realizację inwestycji publicznych.  

CEL OPERACYJNY nr 1 -  Zintensyfikowanie działań związanych z bezpieczeństwem publicznym  

Opracowanie programu działań  dla bezpieczeństwa publicznego – gmina posiada opracowany plan zarządzania kryzysowego.  

Na terenie gminy funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym jedna w Krajowym Systemie Ratownictwa 

http://www.zainwestuj.gminaslupca.pl/
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Gaśniczego. Wszystkie działania, związane ze zwalczaniem koronawirusa w 2021 r. wpisują się w realizację tego celu 

operacyjnego. 

CEL OPERACYJNY nr 2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i gazowej 

Informację o działaniach w tym zakresie zawarto w Rozdziale pn.: „INFRASTRUKTURA KOMUNALNA” . 

CEL OPERACYJNY nr 3 Remonty dróg gminnych –  wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni gruntowej 

i tłuczniowej oraz remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, a  także przebudowy dróg, o czym szerzej w 

rozdziale „INFRASTRUKTURA KOMUNALNA” 

CEL OPERACYJNY  nr 4 - Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego 

Podłączenie gminy Słupca do sieci Internetu szerokopasmowego – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, 

współfinansowanego ze środków europejskich (EFRR) realizowany jest projekt, który ma pozwolić podłączyć do niezawodnego                 

i szybkiego Internetu ponad 200 tys. gospodarstw domowych w Polsce. W gminie Słupca są to przede wszystkim miejscowości, 

w których znajdują się szkoły oraz klienci indywidualni. Według stanu na koniec 2019 roku w rankingu gmin wiejskich pod 

kątem penetracji budynków Internetem stacjonarnym o przepustowości co najmniej 30mb/s na 1537 gmin, gmina Słupca 

znajduje się na 323 pozycji ze wskaźnikiem na poziomie 0,5854. Prognozowany wskaźnik penetracji dla gminy po realizacji 4 

konkursu POPC wynosi 0,66142. Ranking gmin wiejskich rozpoczyna gmina ze wskaźnikiem penetracji wielkości  0,98913, a na 

ostatnim miejscu uplasowała się gmina ze wskaźnikiem 0,00511. Dane zaczerpnięte ze strony internetowej: 

https://mapbook.uke.gov.pl . 

 

Cel strategiczny nr III - Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom gminy poprzez rozwój kultury, 

oświaty oraz sportu. 

CEL OPERACYJNY nr 1 – Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

Dane%20zaczerpnięte%20ze%20strony%20internetowej:%20https:/mapbook.uke.gov.pl .
Dane%20zaczerpnięte%20ze%20strony%20internetowej:%20https:/mapbook.uke.gov.pl .
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Zagospodarowano tereny na cele turystyczne wokół jeziora Powidzkiego w miejscowości Kochowo i jeziora Słupeckiego                    

w miejscowości Piotrowice, Korwin, Jaworowo i Róża – w miejscowości Kochowo, która znajduje się w sąsiedztwie jeziora 

Powidzkiego, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono tereny prywatne na cele turystyczne. Teren 

wokół jeziora Słupeckiego: w miejscowościach Piotrowice, Korwin, Róża, Młodojewo i Niezgoda zaaranżowano tereny 

zaopatrzone w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (wiaty, boiska, siłownie, place zabaw, altany ect.) Bliżej jeziora Powidzkiego 

grunty prywatne przeznaczono na cele letniskowe. W 2021 roku przy Szkole Podstawowej w Koszutach funkcjonowało Wiejskie 

Centrum Spotkań. W miejscowości Cienin Zaborny mieszkańcy mogli korzystać z Otwartej Strefy Aktywności (OSA) na boisku 

gminnym.  

Strategia zakładała budowy boisk, ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych – w 2021 roku 

funkcjonowały: boisko wielofunkcyjne w Drążnej, urządzono boisko przy SP w Cieninie Kościelnym. W gminie funkcjonują sale 

gimnastyczne przy szkołach: Cieninie Zabornym, Cieninie Kościelnym, Kotuni, większe w Koszutach i w Kowalewie Opactwie. 

Znaczna część ścieżki relacji Słupca – Kosewo przebiega przez teren gminy Słupca w miejscowości Piotrowice oraz Józefowo                        

i Kochowo. Sukcesywnie nabywane są grunty prywatne na tych terenach. W 2021 roku niewiele zakupów w ramach środków 

funduszu sołeckiego służyło poszerzaniu bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych – w cel ten wpisują się działania, związane z zagospodarowaniem terenów typu: 

place zabaw, boiska i inne realizowane w sołectwach ze środków funduszu sołeckiego.  

CEL OPERACYJNY nr 2 – Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych  

Aby mieszkańcy mogli korzystać z przedsięwzięć kulturalnych, celowym jest stworzenie miejsca spotkań, z którym będą się 

utożsamiali i o które będą wspólnie dbali, dlatego ważne jest zapewnianie odpowiedniej infrastruktury w postaci świetlic.                  

W 2021 roku świetlica w Koszutach działała jako miejsce spotkań mieszkańców, z kolei świetlica w miejscowości Drążna była            

w trakcie budowy. W większości sołectw znajdują się place zabaw lub/oraz miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych – boisko 
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lub świetlica, dlatego zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku przeznaczane były również na kontrole, 

konserwacje i naprawy placów zabaw.  

Od momentu wejścia w życie dokumentu strategicznego do końca 2021 roku zostały zmodernizowane wszystkie budynki 

użyteczności publicznej, stanowiące własność gminy lub będące w użyczeniu gminy.  W realizacji jest reorganizacja Biblioteki 

Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. Koncepcja likwidacji i przeniesienia do lokalu w miejscowości Wilczna, zawarta w 

uchwale o zamiarze likwidacji z czerwca 2019 roku  spotkała się z pozytywną opinią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, niemniej  

jednak z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie w celu przeniesienia i urządzenia siedziby głównej do 

lokalu w miejscowości Wilczna, nie podjęto ostatecznych działań.  Nowe miejsce działalności instytucji kultury miałoby 

zagwarantować lepszą ofertę kulturalną dla mieszkańców. Należy zauważyć, że jakiekolwiek działania kulturalne ograniczone 

były z powodu pandemii. W 2021 roku funkcjonowała nadal filia biblioteki w Młodojewie.  

W 2021 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano remonty kilku świetlic wiejskich w Marcewku, Kowalewie 

Opactwie (remont łazienek), w miejscowości Niezgoda, Wierzbocice, Wierzbno, Rozalin oraz Młodojewo oraz projekt remontu 

sali w miejscowości Pokoje wraz pozwoleniem na budowę (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). 

CEL OPERACYJNY nr 3 - Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa w gminie. 

Jednym z elementów stopnia atrakcyjności placówki szkolnej są wyniki uzyskiwane przez uczniów podczas egzaminów 

ósmoklasisty na tle powiatu, w którym funkcjonują, ale też kraju i województwa. W roku szkolnym 2020/2021 na siedem szkół 

podstawowych cztery z nich (szkoły w następujących miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Kowalewo - Opactwo i 

Koszuty) uzyskało średnią ocenę powyżej średniej krajowej w zakresie egzaminu z języka polskiego.  Średnia krajowa 

kształtowała się na poziomie 60%, a średnia powiatowa wyniosła 58%, a w wymienionych szkołach: 

- Cienin Kościelny -  60 % (wynik równy ze średnią krajową) 

- Cienin Zaborny – 70% 

- Kowalewo-Opactwo – 61,33% 
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- Koszuty – 68% 

- Kotunia – 59,67% (nieco poniżej średniej krajowej, powyżej średniej powiatowej). 

Wyniki egzaminu z matematyki były wyższe od średniej krajowej w szkołach w Cieninie Zabornym i Koszutach. Z kolei                                             

w odniesieniu do średniej powiatowej (41%) we wszystkich szkołach (za wyjątkiem Drążnej, Młodojewa i Kotuni) był on wyższy.  

Średnia ocen egzaminu z języka angielskiego jedynie w Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym (71%) była wyższa niż 

średnia krajowa (66%). W odniesieniu do średniej powiatowej (56%) wyniki w gminnych szkołach były wyższe za wyjątkiem 

szkół w Drążnej, Młodojewie i Kotuni. Poniższa tabela przedstawia Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Słupca 

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Tabela nr 15. Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Słupca w roku szkolnym 2020/2021; Średnia % 

 Język polski matematyka Język angielski 

Kraj 60 47 66 

Województwo 58 45 63 

Powiat słupecki 58 41 56 

Gmina Słupca 61 45 59 

SP Cienin Kościelny 60 44 58 

SP Cienin Zaborny  70 55 71 

SP Drążna 49,67 35,56 48,22 

SP Kowalewo Opactwo 61,33 44,44 58,78 

SP Koszuty 68 53 60 

SP Młodojewo 55,25 39,67 46,5 

SP Kotunia 59,67 33,33 57 

Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 2020-2021 opracowana przez Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Słupca. 
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STRATEGIE ROZWOJU SOŁECTW  

 

W 2021 roku na terenie 15 sołectw spośród 30 funkcjonowały Grupy Odnowy Wsi, które posiadały opracowane dokument 

strategiczny, jakim jest Strategia Rozwoju Sołectwa. Strategie zostały opracowane w ramach programu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Odnowa Wsi”, do którego zgłoszono 18 sołectw z terenu gminy 

Słupca.  Zadania założone w 2021 roku w sporej części były tożsame z tymi, które realizowane były ze środków funduszu 

sołeckiego. Posiadanie strategii determinuje możliwość aplikowania do konkursów w celu pozyskania środków finansowych z 

zewnątrz.  Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wykaz strategii sołeckich. 

 

Tabela nr 16. Wykaz strategii sołeckich według stanu na 2021 rok. 

WYKAZ STRATEGII SOŁECKICH 

LP. SOŁECTWO NAZWA STRATEGII 

OPIS REALIZACJI ZADAŃ NA KONIEC 2021 r.  (NA 

PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ 

GRUPY ODNOWY WSI) 

1 
CIENIN 

KOŚCIELNY 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA 

CIENIN KOŚCIELNY 

- utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej 

- zakup tabliczki informacyjnej 

- klimatyzacja w Sali OSP 

- Farby, paliwo, opryski, huśtawki 

2 
CIENIN 

ZABORNY 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA CIENIN ZABORNY 
- remont  dróg gminnych 
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3 GÓŁKOWO 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA GÓŁKOWO 
- remont drogi 

4 KĄTY 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA KĄTY 

- zakup kosiarki samojezdnej 

- utrzymanie i doposażenie miejsca spotkań 

5 KORWIN 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA KORWIN 

- ocieplenie wiaty 

- zakup budynku gospodarczego 

- ogrodzenie placu zabaw 

-doposażenie budynku gospodarczego 

6 KOTUNIA 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA 

KOTUNIA 

- zakup i montaż placu zabaw 

 - zakup lamp solarnych 

7 
KOWALEWO-

OPACTWO 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA 

KOWALEWO-OPACTWO 

- remont drogi 

-remont łazienek świetlicy wiejskiej 

8 MŁODOJEWO 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA 

MŁODOJEWO 

- wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi gminnej 

9 NIEZGODA 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA NIEZGODA 
- zakup i montaż lamp solarnych 

10 PIOTROWICE 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA PIOTROWICE 

- remont ul. Lipowej  

- remont placu zabaw 
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11 WIERZBOCICE 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA 

WIERZBOCICE 

- remont dachu Sali wiejskiej 

12 
MŁODOJEWO-

PARCELE 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA MŁODOJEWO-PARCELE 

- oświetlenie uliczne drogi gminnej (4 lampy solarne) 

- zakup przyłącza zasilającego w en. elektryczną dla CSW 

Młodojewo Parcele 

- zakup materiałów budowlanych na budowę plenerowego 

centrum spotkań wiejskich 

13 MARCEWEK 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA MARCEWEK 

- zakup mundurów OSP 

- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 

14 KAMIEŃ 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA KAMIEŃ 

- zakup lampy solarnej 

- zakup sprzętu kuchennego 

15 NOWA WIEŚ 
SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA NOWA WIEŚ 

- zakup lampy solarnej 

- remont dróg gminnych 

 

PROJEKTY 

 

W 2021 roku sporą część środków finansowych gmina pozyskała z programu, w ramach którego rządowe środki trafiały do 

gmin, na inwestycje bliskie ludziom – tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) to wsparcie  bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z tego programu 

przeznaczone zostały na przebudowę i rozbudowę dwóch stacji uzdatniania wody.  
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Tabela poniżej wyszczególnia projekty/programy, w których gmina Słupca realizowała lub składała wnioski w celu  uzyskania 

środków finansowych.  

 

Tabela nr 17. Wykaz projektów, w których aplikowała i które realizowała gmina Słupca w 2021r. 

LP. Adresat wniosku/ tytuł projektu Wnioskowana 
kwota w zł 

Otrzymana 
kwota w zł 

Przeznaczenie 
otrzymanych środków 

UWAGI 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu 
NABÓR WNIOSKÓW 
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z 
USUWANIEM AZBESTU 

18 417,00 18 417,00 Usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy 
Słupca w 2020 roku 

Zrealizowano  

2. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
„Pięknieje wielkopolska wieś” 

25 659,00 25 659,00 Zakup budynku 
gospodarczego z 
wyposażeniem - XI edycja 
konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” 

Zrealizowano  

3. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie 
„Pięknieje wielkopolska wieś”  

47 011,00 0,00 Budowa Plenerowego 
Centrum Spotkań 
Wiejskich dla sołectwa 
Młodojewo - Parcele 
- XI edycja konkursu 
„Pięknieje wielkopolska 
wieś” 

Nie przyznano 
środków 

4. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
„Pięknieje wielkopolska wieś” 

50 000,00 0,00 Utwardzenie terenu przy 
miejscu spotkań w 
Wierzbocicach – XI edycja 
konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” 

Nie przyznano 
środków  
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5. Bank Gospodarstwa Krajowego 
Rządowy Fundusz Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych – 
Edycja nr 1 

5 700 000,00 0,00 Rozbudowa ulicy Jeziornej 
w miejscowości Piotrowice 

Nie przyznano 
środków 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego 
Rządowy Fundusz Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych – 
Edycja nr 1 

13 649 093,17 0,00 Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnych w gminie 
Słupca w systemie 
zaprojektuj i wybuduj 

Nie przyznano 
środków 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego 
Rządowy Fundusz Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych – 

Edycja nr  

5 000 000,00 5 000 000,00 Przebudowa i rozbudowa 
dwóch stacji uzdatniania 
wody w gminie Słupca w 
systemie zaprojektuj i 
wybuduj 

Przyznano 
środki, 
promesa z 
dnia 
17.11.2021r.  

8. Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego” 
Umowę partnerska z  Gminą Środa 
Wielkopolska – Partnerem Wiodącym 
oraz Miejskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z o. o.  w Środzie 
Wielkopolskiej - Partnerem 1. 
Partnerstwo ustanowiono na rzecz 
realizacji Projektu pt. ”Rozwój 
elektronicznych usług publicznych”, 
realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo 
Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój 
elektronicznych usług publicznych, 
Poddziałania 2.1.1 „Rozwój 

280.998,82 Przyznano 
100% 

Modernizacja sieci 
teleinformatycznej w 
Urzędzie Gminy Słupca, 
zakup sprzętu do 
wdrożenia elektronicznych 
systemów, zakup skanera, 
kserokopiarki, serwera, 
macierzy dyskowej, 
szkolenia. Wkład własny: 
42.149,85 zł. Perspektywa 
realizacji projektu: 2021 – 
2022. 

Zrealizowano 
modernizację 
sieci 
teleinformatyc
znej i dostawę 
sprzętu 
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elektronicznych usług publicznych”. 

9. Skarb Państwa, w imieniu którego 
działa Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 
V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności 
na zagrożenia dotycząca realizacji 
projektu grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR” 

127.500,00  Przyznano 
127.500,00 

Zakup laptopów wraz z 
urządzeniami 
peryferyjnymi dla dzieci z 
rodzin popegeerowskich 

Realizacja 
przewidziana 
w 2022r. 

 

 

 

VII. ŁAD PRZESTRZENNY  
 

         Na terenie gminy Słupca na koniec 2021 roku obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą 

Nr IX/72/2003 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca (z wyłączeniem działek 

229/1 i części 229/2 w miejscowości Koszuty Parcele), zmieniany kolejnymi uchwałami.  Według stanu na dzień 31. 12.2021 

roku teren gminy pokryty jest planami w około 99,96 procentach. (W dniu 09 października 2019 roku wyrokiem sygnatura akt 

IV SA/Po 314/19 Sąd Wojewódzki w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały Nr IX/72/2003 z dnia 8.12.2003r. w sprawie 
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uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca jedynie w części obejmującej § 18 pkt. 2 

uchwały dotyczący działek 14/14 i 14/12 w obrębie Borki). 

 

Tabela nr 18. Rejestr obowiązujących uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego na dzień  31.12.2021r.  

Lp. Numer uchwały Rady Gminy 

 

Data 

Uchwalenia 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego 

1. XIII/105/97 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca 

 

03.12.1997 

 

Nr 1 poz. 1 z dnia 06 stycznia1998r. 

2. VI/49/99 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 

 

24.06.1999 

 

Nr 60 poz. 1265 z dnia 31 sierpnia 1999r. 

3. VIII/64/99 sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 

 

15.10.1999 

 

Nr 89 poz. 1637 z dnia 08 grudnia 1999r. 

4. XIV/108/2000 sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca 

 

27.09.2000 

 

Nr 78 poz. 1035 z dnia 13 listopada 2000r. 

5. XXV/192/2002 sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca 

 

28.06.2002 

 

Nr 100 poz. 2513 z dnia 24 lipca 2002r. 

6. IX/72/2003 sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca ( z 

wyłączeniem działek 229/1 i części 229/2 w 

miejscowości Koszuty Parcele 

 

08.12.2003 

 

Nr 2 poz. 27 z dnia 19 stycznia  2004r. 
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7. XXI/153/2005 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca  

 

24.02.2005 

 

Nr 48 poz. 1502 z dnia 15 kwietnia 2005r. 

8. XXXII/206/2006 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca 

 

16.02.2006 

 

Nr 48 poz. 1319 z dnia 10 kwietnia 2006r. 

9. XXXIV/224/2006 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca 

 

27.06.2006 

 

Nr 121 poz. 2988 z dnia 07 sierpnia 2006r. 

10. IX/42/2007 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca 

 

06.07.2007 

 

Nr 132 poz. 3003 z dnia 13 września 2007r. 

11. XXIV/120/2008 w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca 

 

03.11.2008 

 

Nr 218 poz. 3619 z dnia03 grudnia 2008r. 

12. XXXII/169/09 w sprawie uchwalenia  zmiany  

miejscowego  planu  zagospodarowania  

przestrzennego  gminy  Słupca  dla  wybranych 

terenów  w  miejscowości  Piotrowice  i  Wola  

Koszucka  Parcele 

 

30.06.2009 

 

Nr 157 poz. 2702 z dnia 26.sierpnia 2009r. 

13. XLV/237/2010 w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - 

farma elektrowni  wiatrowych oraz ustalenie zakazu 

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach 

położonych w gminie Słupca, w miejscowościach: 

Gółkowo, Kotunia, Kąty, Kowalewo Góry, Kowalewo 

Opactwo, Kowalewo Sołectwo, Wierzbocice, Wierzbno, 

 

 

26.08.2010 

 

 

Nr 216 poz. 3927 z dnia  22 października 

2010r. 
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Poniatówek i Wola Koszucka Parcele 

14. XIII/80/11. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 

terenów gminy Słupca w miejscowościach Piotrowice, 

Młodojewo i Wierzbno 

 

20.10.2011 

 

Nr 354 poz. 6206 z dnia 20 grudnia 2011r. 

15. XIII/81/11 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów na obszarze gminy Słupca – etap 

I. 

 

20.10.2011 

 

Nr 340 poz. 5771 z dnia  13 grudnia 2011r. 

16. XIII/82/11 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów na obszarze gminy Słupca – etap 

II. 

 

20.10.2011 

 

Nr 340 poz. 5772 z dnia  13 grudnia 2011r. 

17. XXXIV/217/13w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

tereny położone w obrębie geodezyjnym Kowalewo - 

Opactwo i Kowalewo - Sołectwo, w gminie Słupca. 

 

20.06.2013 

 

poz. 4631 z dnia 22 lipca 2013r. 

18. XLVIII/308/14 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych terenów w miejscowości Drążna i Nowa 

Wieś, gm. Słupca 

 

25.06.2014 

 

poz. 4088 z dnia 18 lipca 2014r. 

19. L/318/14 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym 

Piotrowice 

 

10.09.2014 

 

poz. 5432 z dnia 24 października 2014r. 

20. LI/324/14 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 
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wybranych terenów w obrębie geodezyjnym 

Benignowo                i Kochowo 

30.10.2014 poz. 6412 z dnia 01 grudnia 2014r. 

21.  IV/17/15 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Niezgoda                    

i Kochowo 

 

22.01.2015r 

 

poz.1200 z dnia 03 marca 2015r. 

22. XIV/75/15 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Drążna, 

Gółkowo, Józefowo,  Kąty, Korwin, Koszuty, Koszuty-

Parcele, Kotunia, Młodojewo i Wierzbocice – etap I. 

 

28.10.2015 

 

poz. 6872 z dnia 16 listopada 2015r. 

23. XV/77/15. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym 

Piotrowice 

 

26.11.2015 

 

poz. 8489 z dnia 15 grudnia 2015r. 

24. XV/78/15 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów z gminy Słupca 

 

26.11.2015 

 

poz. 8493 z dnia 15 grudnia 2015r. 

25. XVII/131/16 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Cienin 

Zaborny 

 

18.02.2016 

 

poz. 1905 z dnia 07 marca 2016r. 

26. XX/147/16 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Koszuty-

Parcele 

 

12.05.2016 

 

poz. 3574 z dnia 01 czerwca 2016r. 
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27. XXVI/172/16 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Drążna, 

Gółkowo, Józefowo,  Kąty, Korwin, Koszuty, Koszuty-

Parcele, Kotunia, Młodojewo i Wierzbocice – etap II 

 

30.09.2016 

 

poz. 6043 z dnia 11 października 2016r. 

28. XXXIV/236/17 w  sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów z gminy Słupca– etap II 

 

30.03.2017 

 

poz. 3401 z dnia 19 kwietnia 2017r. 

29. XXXVIII/255/17 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Cienin 

Kościelny 

 

31.03.2017 

 

poz. 5931 z dnia13 września 2017r. 

30. XXXVIII/254/17 w  sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów z gminy Słupca– etap II 

 

31.03.2017 

 

poz. 5930 z dnia13 września 2017r. 

31. XLIII/291/17 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Kotunia 

 

30.11.2017 

 

poz. 8463 z dnia 13 grudnia 2017r. 

32. XLVII/329/18 w sprawie: zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębach geodezyjnych 

Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty – Parcele, 

Kotunia i Wilczna 

 

26.04.2018 

 

poz. 4160 z dnia 14 maja 2018r. 

33. XLIX/341/18 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 

dla wybranych terenów w gminie Słupca. 

 

28.06.2018 

 

poz. 5967 z dnia 18 lipca 2018r. 
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34. XLIX/342/18 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, 

Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, 

Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, 

Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, 

Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, 

Żelazków – część A.1 

 

 

28.06.2018 

 

 

poz. 6139 z dnia 30 lipca 2018r. 

35. II/6/18 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów z gminy Słupca – etap III 

 

30.11. 2018 

 

poz. 9914 z dnia 12 grudnia 2018r. 

36 VII/67/19 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, 

Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, 

Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, 

Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, 

Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, 

Żelazków – część A.2 

14.03.2019 poz. 3047 z dnia 21 marca 2019r 

 

37 VIII/70/19 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w gminie Słupca 

28.03.2019 poz. 3953 z dnia 12 kwietnia 2019r. 

38 XII/95/19 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, 

Korwin, Kowalewo – Opactwo, Kowalewo – Sołectwo, 

Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 

27.06.2019 poz. 6748 z dnia 17 lipca 2019r. 
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39 XVII/134/19 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo 

19.12.2019 poz. 310 z dnia 8 stycznia 2020r 

 

40 XXI/151/20 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym 

Wierzbocice 

29.04. 2020 r poz. 4072 z dnia 11 maja 2020r. 

41 XXIX/189/20 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia. 

29.10.2020r. poz. 8676 z dnia 18 listopada 2020 r., 

42 XLV/255/2021 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w gminie Słupca. 

24.11.2021 poz. 9409 z dn. 6 grudnia 2021 r., 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca określa Uchwała Rady Gminy Słupca                                   

Nr XXX/194/20 z dnia 26 listopada 2020 roku. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie www.slupca.e-mapa.net  lub bezpośrednio pod linkiem 

https://slupca.e-mapa.net/wykazplanow/ . 

W trakcie procedury planistycznej w 2021 r. były: 

✓ Uchwała Nr XXI/150/16 Rady Gminy Słupca z dnia 23 czerwca 2016 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach 

geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Rozalin, Wierzbno i 

Wilczna, dotycząca działek nr 14/12 i 14/14 obręb Borki  

http://www.slupca.e-mapa.net/
https://slupca.e-mapa.net/wykazplanow/
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✓ Uchwała Nr III/14/18 podjętej przez Radę Gminy Słupca w dniu 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w 

obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice, (uchwała obejmuje 501,10 ha, z czego obszar o powierzchni 

30,00ha uchwalono uchwałą Nr XXIX/189/2020 w dniu 29.10.2020r) 

✓ Uchwała nr XLIII/245/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, 

Józefowo i Piotrowice 

✓ Uchwała Rady Gminy Słupca nr XLIII/246/2021  z dnia 29 września 2021 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 

Legislację trwających procedur planistycznych można śledzić na Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy – dane 

przestrzenne mpzp i studium lub bezpośrednio pod linkiem - https://slupca.e-mapa.net/legislacja/main.php?akcja=plany. 

Według danych na 31 grudnia 2021 roku, struktura pokrycia planem w konkretnych kierunkach przedstawia się następująco: 

Teren zabudowy mieszkaniowej – 16,1% w tym zabudowy wielorodzinnej – 0,1%  

Tereny zabudowy usługowej – 16,1% w tym usług publicznych – 0,3% 

Tereny użytkowane rolniczo – 35,0 % w tym tereny zabudowy zagrodowej – 35,0% 

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej – 7,4% 

Tereny zieleni i wód – 10,1% 

Tereny komunikacyjne – 10% 

Tereny infrastruktury technicznej – 5,3%. 

 

Kierunki przeznaczenia terenów w gminie przestawia poniższy wykres. 

https://slupca.e-mapa.net/legislacja/main.php?akcja=plany
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Wykres nr 4. Kierunki przeznaczenia gruntów  w planie zagospodarowania przestrzennego dla 

Gminy Słupca

16,10%

16,10%

35,00%

7,40%

10,10%

10,00%
5,30%

Teren zabudowy mieszkaniowej w tym zabudowy
wielorodzinnej 
Tereny zabudowy usługowej  w tym usług
publicznych – 0,3%
Tereny użytkowane rolniczo –  w tym tereny
zabudowy zagrodowej 
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

Tereny zieleni i wód 

Tereny komunikacyjne 

Tereny infrastruktury technicznej 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową przeznacza ok. 50 % terenów, gdyż budowa domów 

jednorodzinnych możliwa jest nie tylko na terenach przeznaczonych w planie stricte na ten cel, ale również na terenach 

przeznaczonych na cele rolnicze (tworzenie zabudowy zagrodowej). Są to części wykresu kołowego, oznaczone kolorem 

niebieskim oraz szarym. Spora część terenu gminy, bo ok. 16% zakłada możliwość zabudowy usługowej, z czego zabudowa, 

związana z usługami publicznymi to jedynie 0,3%. 

 

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI 

W 2021 nadano 57 numerów porządkowych. Adres posesji Kunowo 1 przyporządkowano do miejscowości Cienin Zaborny – 

Parcele i nadano numer porządkowy 87. 
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W kwestii nieurzędowych nazw miejscowości Kowalewo Opactwo Parcele oraz Kowalewo Opactwo Wieś dokonano 

następujących zmian: 

✓ Kowalewo Opactwo Parcele - wrócono do nazwy urzędowej: Kowalewo-Parcele. 

✓ Kowalewo Opactwo Wieś -  z dniem 1 stycznia 2022r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów 

fizjograficznych z dnia 8 grudnia 2021 ( Dz. U. z 2021r, poz. 2308) nazwa urzędowa: „Stara Wieś” (funkcjonująca jako 

Kowalewo Opactwo Wieś) została zniesiona i jednocześnie przestała obowiązywać nieurzędowa nazwa miejscowości 

Kowalewo Opactwo Wieś. Obowiązuje jedna nazwa miejscowości Kowalewo-Sołectwo, w której nadano nową numerację 

porządkową nieruchomości. 

 

 

VIII. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA  
(transport, infrastruktura drogowa, oświetleniowa, wodno-kanalizacyjna, gazowa) 
 

TRANSPORT  

 

Gmina Słupca jest rozległa terytorialnie i ma charakter „obwarzankowy”. Sąsiedztwo miasta Słupca powoduje, że większość 

absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy trafia do szkół średnich, które oferuje miasto Słupca. Pomimo, że gmina nie 

jest organizatorem transportu zbiorowego, w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego skomunikowania, dopłaca do 

kursów, które przez organizatora wykazywane się jako nierentowne. W 2020 roku Rada Gminy Słupca podjęła uchwałę 

XXXII/203/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupeckiemu na 

dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego.  Na realizację powiatowego publicznego 
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transportu zbiorowego w roku budżetowym 2021 r. przeznaczono kwotę dofinansowania do wysokości 58.688,06 zł. Wójt Gminy 

Słupca i Starosta Słupecki w dniu 11.01.2021 r. podpisali umowę nr BZP.3153.3.2021.WSS z której wynika, że gmina przekazuje 

dotację celową w wysokości 57.931,95 zł na podstawie wyliczeń Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A..  

Z wyliczeń wynikało, że w granicach administracyjnych gminy Słupca sumaryczny przebieg kilometrów kształtuje się na 

poziomie 101.635,00 km. 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Według stanu na 31.12.2021 roku łączna powierzchnia dróg na terenie gminy Słupca, które stanowią jej własność wynosiła 

444,626 tys. m² o łącznej długości 108,628 km. 

Suma długości według rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco: 

❖ Nawierzchnia twarda w tym: 

Nawierzchnia bitumiczna: 86,810 km 

Nawierzchnia betonowa: 0,167 km 

Kostka: 0,145 km 

❖ Nawierzchnia gruntowa: 

Ogółem: 21,476 km w tym:  

Wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 6,488 km 

Naturalna (z gruntu rodzimego): 16,388 km 

Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych itp.: 219 m² 

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 1700m² 

Liczba i długość obiektów mostowych: 6 obiektów/52,9 m. 
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REMONTY NAWIERZCHNI  

Łączna kwota przeznaczona na remonty nawierzchni w 2021 roku to ok. 277 966,40 zł w tym: 

✓ Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca w 

2021 r. przeprowadzane były przez  wykonawcę ,,ROLMEX” Firma Handlowo Usługowa Władysław Marcinkowski Cienin 

Zaborny-Parcele 49 , 62-400 Słupca. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita cena 

brutto: 159 998,40 zł. 

✓ Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Słupca w 2021 roku 

wykonywał: Agencja Handlowo-Usługowa MAXSPERT, Beata Zaradzka, Osiedle Niepodległości 13/53, 62-400 Słupca. 

Cena brutto: 117. 968,00 zł. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.   

✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodojewo Parcele- Koszuty Parcele 920,93 mb. Tryb 

postępowania: przetarg nieograniczony. Postępowanie wszczęto w dniu 20 czerwca 2021  r., a zakończyło się zawarciem 

umowy w dniu 03.08.2021r., z Zakład Wielobranżowy ,,Trans-Bruk” Marek Beger, ul Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla nr 

umowy ZP.272.42.2021 na kwotę 237.657,86 zł. 

✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo Opactwo 400 mb. Tryb postępowania: przetarg 

nieograniczony. Postępowanie wszczęto w dniu 28.09.2021r., a zakończyło się zawarciem umowy w dniu 22.10.2021r.,                   

z wykonawcą Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Beger ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla nr umowy 

ZP.272.60.2021 na kwotę 171.792,38 zł . 

✓ Zakupy (m.in. oznakowanie pionowe, materiały do utrzymania dróg) – 56.356,05 zł 

✓ Usługi (przewozy materiałów, usługi walcem, równiarką, koparką,): 96.023,61 zł. 

✓ Wiaty przystankowe: 161.315,00 zł. (wartość według stanu na koniec 2021 roku). 
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OŚWIETLENIE ULICZNE 

 

Usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na obszarze administrowanym przez gminę Słupca, 

wykonywane są przez OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 71A.  

W 2021 roku wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego wyniosły łącznie 474.252,01 zł w tym: zakup energii: 404.152,00 zł, 

zakup pozostałych usług: 70.100,01 zł. Gmina Słupca posiada 287 lamp oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych oraz 

58 lamp solarnych. W 2021 roku założono 2 punkty świetlne oraz 17 lamp solarnych za kwotę 66.912,00 zł. Większość 

zakładanych punktów świetlnych realizowana była ze środków z funduszu sołeckiego. Co roku z odpisu amortyzacyjnego 

wymieniane są  oprawy oświetleniowe starego typu na nowe. W miejscowości Cienin Kościelny wymieniono oprawy starego 

typu na nowego typu (ledowe), w całej miejscowości inwestycje zrealizowała spółka Oświetlenie uliczne w Kaliszu za kwotę 

około 180.000,00 tys. zł. 

 

SIEĆ KANALIZACYJNA, WODOCIĄGOWA 

 

Infrastruktura istniejąca według stanu na 31.12.2021 roku: 

• 5 stacji uzdatniania wody 

• 3 oczyszczalnie przyszkolne + 1 przy budynku mieszkalno-użytkowym 

• oczyszczalnia ścieków w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele 95 o przepustowości 350,0m3/dobę (inwestycja 

zrealizowana w 2017 roku) 

• zrealizowano budowę 2050,00 m sieci wodociągowej (łączny stan na 2021 –188,51km) 

• zrealizowano budowę 450,00 m sieci kanalizacyjnej (łączny stan na 2021 – 47,91km) 
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• indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków) – przyjęto zgłoszenia 7 szt. w 2021 roku (łącznie - 201 szt.) 

• przyłączono do sieci wodociągowej 44 odbiorców indywidualnych (procent gospodarstw domowych korzystających                   

z sieci wodociągowej – 95,44%) 

• przyłączono do sieci kanalizacyjnej 29 odbiorców indywidualnych (procent gospodarstw domowych korzystających                       

z sieci wodociągowej – 25,29%). 

•  

SYSTEM GAZOWNICZY  

 

Na terenie gminy Słupca siecią gazyfikacyjną administruje firma AVRIO MEDIA, która jest firmą, zajmującą się dystrybucją gazu, 

jak również sprzedażą gazu ziemnego odbiorcom indywidualnym i instytucjonalnym. Obszar jej działalności obejmuje zachodnią 

część Polski – posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie woj. lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 

kujawsko-pomorskiego. System dystrybucyjny AVRIO MEDIA obejmuje 4 gminy w województwie wielkopolskim, w tym gminę 

Słupca. Łączna długość sieci gazowej na terenie gminy na koniec 2021 roku wynosiła 21 300,00 m, łącznie dla  137 odbiorców. 

 

IX. ŚRODOWISKO  

 

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Słupca na lata 2015 – 2020” (PNG) przyjęty uchwałą Nr XX/146/16 z dnia 12 maja 

2016 r., został zrealizowany w przewidzianym terminie. Sprawozdanie z jego realizacji znajduje się w Raporcie o stanie Gminy 

Słupca za 2020 rok. Gmina nie podjęła decyzji o uchwaleniu nowego Planu gospodarki niskoemisyjnej. Jednocześnie większość z 

założeń PNG realizowane jest w obecnym okresie na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-

2024, opisanego poniżej. 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2018 - 2024 
 
Gmina Słupca posiada opracowany Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024. W 2021 roku 

obowiązywał Program Ochrony Środowiska przyjęty Uchwałą Nr LII/356/18  Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku. 

Program ochrony środowiska stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Priorytetem Gminy 

Słupca w ostatnim okresie jest gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami, dlatego większość środków 

finansowych została przeznaczona na ten cel.  

 

Realizacja założonych celów w 2021 roku. 

 

1.Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm. 

W 2021 roku wykonano 2 nowe przyłącza gazowe w zabudowie mieszkaniowej. Zainstalowano 16 lamp solarnych 

(miejscowości: Kamień – 2 szt., Kochowo – 2 szt., Wierzbno – 2 szt., Niezgoda – 2 szt., Rozalin – 1szt., Nowa Wieś – 3 szt., 

Marcewo – 1 szt., Poniatówek – 1szt., Kowalewo Góry – 2 szt.). Za ogólną kwotę 63912,00 zł.  

W budżecie gminy w 2021 roku nie przewidziano wsparcia finansowego dla mieszkańców, zmieniających ogrzewanie węglowe 

na bardziej ekologiczne. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy jest związane głównie z niską emisją, 

emisją pochodzącą od ciągów komunikacyjnych, emisją napływową oraz emisją w sektorze mieszkalnictwa. Źródła emisji                      

z energetyki i przemysłu mają niewielki wymiar na terenie gminy. Wykonano kontrolę wytypowanych budynków mieszkalnych 

(99 posesji – dla 98 posesji pobierając próbki z kontrolowanych kominów, 1 w formie kontroli po zgłoszeniu silnego 

zadymienia). Uzyskano 96 wyników negatywnych kontroli komina (tj. wskazujących na brak spalania odpadów) oraz 2 wyniki 

podwyższone, dla których pomiary czujnika wskazywały na możliwe spalanie słabej jakości dozwolonego paliwa lub pozostałości 
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w przewodzie kominowym po wcześniejszym spalaniu odpadów. Łącznie monitoringowi z powietrza poddano obszar                              

o szacunkowej powierzchni ok. 1500 ha. Gmina podjęła się również modernizacji i remontów dróg, co bezpośrednio przekłada 

się na redukcję negatywnego wpływu na środowisko – skracając czas przejazdu oraz hałas. W 2021 roku przebudowano dwie 

drogi w miejscowości Młodojewo Parcele – Koszuty Parcele i Kowalewo Opactwo. Łącznie 1320,93 mb dróg za kwotę 

409 450,24 zł.  

Gmina prowadzi także formę wspomagania pozyskania energii z źródeł odnawialnych przez umorzenie do 25% wartości 

inwestycji dla płatników podatku rolnego, którzy wybudowali instalację fotowoltaiczną. W 2021 roku z ulgi skorzystało 20 

płatników podatku na łączną kwotę 209 580,89 zł. Ponadto udzielono dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej dla 7 

jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie: 10.500,00 zł.  

Od maja 2021 roku działa Punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego Programu CZYSTE POWIETRZE czynny  

w każdą środę od godziny 10:00 do 15:00 godziny i piątek od godziny 8:00 do godziny 13:00. Gmina w związku z podpisanym 

porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zobowiązała się do 

utworzenia i prowadzenia takiego punktu dla mieszkańców ze swojego terenu poprzez konsultacje i pomoc przy wypełnianiu 

wniosków o dofinansowanie i rozliczenie wniosków o płatność dla poszczególnych beneficjentów.  Celem programu jest poprawa 

jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), 

beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów 

uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu). 

 

2.Dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  
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Głównymi źródłami hałasu na terenie Gminy Słupca są komunikacja drogowa i kolejowa,  

a w dalszej kolejności emisja ze źródeł przemysłowych. Zagrożenie hałasem przemysłowym ma charakter lokalny, a zasięg 

oddziaływania tego typu hałasu, w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego jest stosunkowo niewielki i obejmuje najbliższe 

sąsiedztwo obiektów, które emitują ponadnormatywny hałas. Poprawa warunków akustycznych realizowana jest poprzez 

racjonalną i przejrzystą politykę zagospodarowania przestrzennego, budowę i modernizacje dróg, poprawę infrastruktury, jak 

również wspieranie transportu publicznego, co miało miejsce w 2021 roku, dwie drogi w miejscowości Młodojewo Parcele – 

Koszuty Parcele i Kowalewo Opactwo. Łącznie 1320,93 mb dróg za kwotę 409 450,24 zł. 

 

3. Utrzymanie wartości pól elektromagnetycznych na poziomie nieprzekraczającym norm. 

Zagadnienia pól elektromagnetycznych zostały ujęte w studium uwarunkowań oraz  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzono pasy technologiczne dla linii elektroenergetycznych. 

 

4. Osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód. Zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią 

i suszą. 

Monitoring wód powierzchniowych należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W celu poprawy 

jakości wód na terenie Gminy zasadnym jest systematyczne kanalizowanie miejscowości oraz dobra kultura rolna, co wiążę się z 

wysokim poziomem nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi, przyczyniając się do wprowadzania do wód określonego 

ładunku związków azotu i fosforu.   

 

5. Rozwój skanalizowania gminy, utrzymanie i modernizacja sieci wodociągowych. 

W ramach istniejącej sieci gminnej zaopatrzenie w wodę było dobre. Parametry jakościowe wody określa się jako dobre. 
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W 2021 roku oddano do eksploatacji 450 m sieci kanalizacyjnej oraz 2050,00 m sieci wodociągowej w miejscowościach 

Piotrowice, Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Koszuty-Róża. Zmodernizowano jedną stację uzdatniania wody na ogólny koszt 

11900,00 zł w miejscowości Wilczna. 

Jako zadanie ciągłe Gmina prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków  

i zbiorników bezodpływowych. W 2021 roku zgłoszonych zostało 7 przydomowych oczyszczalni ścieków (łącznie w 2021r. na 

terenie gminy zgłoszonych było 201 oczyszczalni przydomowych). W budżecie Gminy nie zaplanowano dotacji do 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości. Formą zachęty jest umorzenie do 25% wartości inwestycji dla 

płatników podatku rolnego, którzy wybudowali oczyszczalnię przydomową. W 2021 roku z ulgi skorzystało 2 płatników podatku 

na łączną kwotę 7224,50 zł. 

 

6. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji 

kopalin.  

W miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego na bieżąco uwzględnia się obszary występowania złóż kopalin oraz 

określa się odpowiednie pasy ochronne. 

 

7. Dobra jakość gleb. 

Zadania na bieżąco realizowane są przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Słupcy, Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz ARiMR. 

Ośrodek doradztwa rolniczego prowadzi na bieżąco informowanie i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu 

stosowania odpowiednich zabiegów. Funkcjonujący w Gminie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego definiuje 

podział gruntów pod konkretne możliwości wykorzystania oraz wskazuje kierunek rekultywacji.  
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8. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, kontrola prawidłowości 

gospodarowania odpadami.  

W 2021 roku wszyscy mieszkańcy byli objęci systemem selektywnego odbioru oraz selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

W ramach porozumienia z Miastem Słupca mieszkańcy mają możliwość dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Słupcy. Całkowity koszt gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Słupca w 2021 roku 

wyniósł 2316,6 tys. zł. W 2021 roku na terenie gminy odebrano i zebrano 3814,5243 Mg odpadów komunalnych z czego 

1316,4500 przygotowano do ponownego użycia i poddano recyklingowi. Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości                          

i porządku w gminach Rada Gminy zróżnicowała stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów. Stawki opat 

za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku wynosiły odpowiednio 17,00 zł w przypadku gromadzenia selektywnego i 51,00 zł 

w przypadku gromadzenia nieselektywnego. Stawki uległy zmianie od września 2021 roku i tak: 44,00 zł w przypadku 

gromadzenia nieselektywnego, 22,00 zł w przypadku gromadzenia selektywnego, 18,00 zł w przypadku posiadania przy 

budynku jednorodzinnym kompostownika i kompostowania odpadów biodegradowalnych. W związku z rosnącymi kosztami 

gospodarki odpadami 24 listopada 2021r. przyjęto uchwałę o zmieniającą stawki opłat od 1 stycznia 2022r.: 58,00 zł w 

przypadku gromadzenia nieselektywnego, 29,00 zł w przypadku gromadzenia selektywnego, 26,00 zł w przypadku posiadania 

przy budynku jednorodzinnym kompostownika i kompostowania odpadów biodegradowalnych.  

W 2021 r. prowadzono dwa postępowania administracyjne, w prawie gromadzenia odpadów w miejscu na ten cel nie 

przeznaczonym. 

 

9. Zachowanie różnorodności biologicznej. 

Część terenów Gminy Słupca został objęty Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, Obszarem Natura 2000 oraz Powidzko- 

Bieniszewskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy Słupca znajduje się 6 pomników przyrody. Prowadzenie 
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prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody (wykonanie ich oznaczeń i zabezpieczeń) jest zadaniem ciągłym                                       

i wykonywanym w miarę potrzeb. W 2021 roku dokonano nasadzeń na terenie gminy 3 322 sztuk drzew (w tym: 2800 szt 

przekazano sołtysom do rozdysponowania wśród mieszkańców, 235 szt przekazano na nasadzenia przyszkolne oraz aleje drzew 

przydrożnych, 170 szt. w ramach nasadzeń gatunków miododajnych i 117 w ramach rekompensaty za wycięte drzewa przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy).  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały wyznaczone obszary, 

zezwalające na realizację inwestycji. Wszystkie pozwolenia na budowę wydawane przez Starostwo Powiatowe muszą być 

zgodne z prawem miejscowym. W trakcie procedury uchwalania planu miejscowego powstaje prognoza oddziaływania na 

środowisko, która bada wpływ zmian planu/nowych terenów inwestycyjnych na krajobraz. W 2021 roku nie stwierdzono 

przypadków występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy.  

 

10. Utrzymanie stanu bez zdarzeń o znamionach poważnej awarii. 

Gmina Słupca systematycznie doposaża Ochotnicze Straże Pożarne w wyposażenie niezbędne do przeprowadzania akcji 

ratowniczych. W 2021 roku przeznaczono kwotę 2 razy po 50.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu pojazdów gaśniczych do 

jednostki Ochotniczej Straży pożarnej w Wilcznej i Piotrowicach.  

 

11. Likwidacja historycznych zanieczyszczeń ziemi. 

Nie stwierdzono w 2021 roku obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi. 

 

12. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

➢ Edukacja ekologiczna odnosząca się do poprawy jakości powietrza. Akcje edukacyjne promujące wymianę źródeł ciepła, 

termomodernizację, wspierające zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajeń 

transportowych – 6.519,00 zł. 
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➢ Program Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej -  w 2021r. przeprowadzono jedną kontrolę jakości powietrza                         

w gminie za pomocą bezzałogowych systemów latających - dronów (kontrola kominów) oraz 1 kontrolę interwencyjną. 

Prowadzenie kontroli związane było z akcją edukacyjną informującą o jej celu, a przypadkach newralgicznych udzielaniu 

indywidualnych pouczeń. 

➢ Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych: w ramach zadania w 2021 r. wybudowano 2,05 km sieci 

kanalizacyjnej grawitacyjnej.  

➢ Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego – przekazywanie strumienia odpadów zmieszanych  do 

Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie. 

➢ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca na lata 2013 - 2032 - w ramach 

programu, przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 

mieszkańców gminy Słupca, w 2021 r. odebrano 56,94313 ton odpadów budowlanych zawierających azbest. 

           Całkowity koszt przedsięwzięcia w 2021 r. wyniósł 28414,80 zł, w tym:  

− 18417,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, 

− 7893,00 zł – wkład własny gminy Słupca,  

− 2 104,80 zł – podatek Vat – sfinansowany przez Gminę Słupca. 

➢ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmina należących do 

Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2021 r. Na realizację programu przekazano w 2021 r. kwotę 62.408,88 zł. 
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X.POLITYKA SPOŁECZNA 

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawowe zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu 

administracji rządowej, a także pomocowe programy państwa  w zakresie poprawy życia najuboższych osób i rodzin oraz 

gminne programy wsparcia, aktywności lub inne uchwalane przez Radę Gminy w zakresie rozpoznanych potrzeb społeczności 

lokalnej uwzględniające możliwości finansowe gminy. 

Realizowane przez GOPS strategie, programy w 2021 r.: 

✓ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Słupca na lata 2018-2023: 

- pomoc finansowa dla rodzin (świadczenia pomocy społecznej), 

- wspieranie form aktywizacji zawodowej, 

- poradnictwo psychologiczne, 

- praca socjalna, 

- dodatki mieszkaniowe, 

- usługi opiekuńcze i pomoc instytucjonalna, 

- ustawiczne kształcenie pracowników służb społecznych, 

- działalność asystenta rodziny (11 rodzin pod opieką – 22 dzieci) 

✓ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2016-2021: 
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- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, 

- 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- 24 spotkania Grup Roboczych  

- prowadzenie 23 procedur „Niebieskiej Karty”, 

- udzielanie wsparcia psychologicznego. 

✓ Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

- liczba dzieci objętych programem - 47, 

- liczba wydanych posiłków – 2796 

 

Z pomocy społecznej w 2021 r. skorzystało 116 rodzin, liczba osób w rodzinach 266. Przyznano 169 osobom świadczenia. 

pieniężne i niepieniężne (61 osób otrzymało świadczenia niepieniężne, 95 osób - świadczenia pieniężne). Poniższa tabela 

obrazuje powody udzielania pomocy rodzinom w 2021 roku wraz liczbą rodzin, którym tej pomocy udzielono. 

Tabela nr 19.  Grupy osób objętych pomocą GOPS i przyczyny jej udzielenia w 2021 roku. 

Lp

. 

Powód udzielania pomocy rodzinom – powód trudnej sytuacji życiowej   LICZBA RODZIN 

OGÓŁEM 

1. Długotrwała lub ciężka choroba 53 

2. Niepełnosprawność  48 
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3. Bezrobocie  37 

4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 8 

5. Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gospodarstwa domowego  - 

ogółem 

7 

6. Ubóstwo 11 

7. Bezdomność  2 

8. Przemoc w rodzinie 1 

9. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  2 

10. Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym potrzeba ochrony wielodzietności  6 

11. Alkoholizm 4 

12. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa 

domowego ogółem -  rodziny wielodzietne 

3 

13. Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa 

domowego ogółem -  rodziny niepełne 

3 

14. Narkomania 1 

15. Zdarzenie losowe  3 

16. Sytuacja kryzysowa 1 
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Tabela nr 20. Wydatki na Pomoc Społeczną w 2021 roku. 

Dział 852 Opieka społeczna w tym: 1.569.294,54 

Rodzaj wydatku  Kwota w zł 

Domy pomocy społecznej (Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 11 osób). 348.713,90 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  (wynagrodzenie bezosobowe 

psychologa)  

20.149,85  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 osoby pobierające zasiłek stały –  226 

świadczeń  

9.996,91 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

w tym zasiłki celowe i w naturze dla 81 rodzin, okresowe dla 32 rodzin ( 139 świadczeń), zakup 

świadczeń zdrowotnych, koszty pochówku  

133.809,77 

Dodatki mieszkaniowe – 42 wypłacone świadczenia,  dodatki energetyczne - 0 6.109,16  

Zasiłki stałe – dla osób samotnie gospodarujących – 161 świadczeń i dla osób pozostających w 

rodzinie – 66 świadczeń, łącznie 227 zasiłków 

111.396,25  

Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie jednostki GOPS w tym w szczególności: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup 

artykułów biurowych, zakup usług pocztowych, bhp, p.poż. utrzymanie strony internetowej itp. 

767.082,47  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 156.139,83 

Pomoc w zakresie dożywania - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i 

przedszkolach dla 47 dzieci. Liczba posiłków 2.796 

11.616,40  

Pozostała działalność 4.280,00  
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Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  w tym: 44.142,00 zł 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne przyznawane na 

podstawie Ustawy o systemie oświaty – 36 uczniów objętych pomocą, jeden zasiłek szkolny dla 

1 ucznia – 620,00 zł 

28.892,00  

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – stypendia dla uczniów 15.250,00 

 

Dział 855 Rodzina w tym.: 15.544.778,67 zł 

Świadczenia wychowawcze (RODZINA 500+) – 22134 świadczenia, liczna dzieci: 1.951 11.468.411,81 zł 

Wydatki osobowe i świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym świadczenia 

społeczne: 

• Zasiłki rodzinne – 4411 świadczeń 

• Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 31 świadczeń 

• Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 70 świadczeń 

• Samotnego wychowywania dziecka –178 świadczeń 

• Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 212 świadczeń, 

• Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 758 świadczeń 

• Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 745 świadczeń 

• Świadczenia opiekuńcze w tym zasiłki pielęgnacyjne 3032 świadczeń oraz świadczenia 

pielęgnacyjne: 601 świadczeń 

• Rozpoczęcie roku szkolnego – 34 świadczenia 

• Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka– 63 świadczenia 

• Fundusz alimentacyjny – 417 świadczeń 

3.352.727,70 
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• świadczenie rodzicielskie – 217 świadczeń  

• za życiem – 1 świadczenie 

Karta dużej rodziny 462,97 zł 

Wspieranie rodziny - w tym m.in.: 

- asystent rodziny – 11 rodzin pod opieką, 22 dzieci;  

71.988,64  

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (odpłatność za dzieci przebywające w pieczy 

zastępczej) 

118.546,27 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne -169 świadczeń 

32.641,28 zł 

 
Podział wydatków pomocy społecznej w 2021 roku przedstawia wykres nr 5. 

Wykres nr 5. Podział wydatków z Pomocy społecznej w 2021 roku.

Rodzina 

Opieka społeczna

Edukacyjna opieka 

wychowawcza w tym 

pomoc materialna dla 

uczniów o charakterze 

socjalnym
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Wykres prezentuje proporcje pomiędzy kwotami wydatków z działów budżetowych: Opieka społeczna, Edukacyjna pomoc 

wychowawcza i Rodzina. Jak widać, największy strumień wydatków, bo około 91% miał swoje źródło w dziale Rodzina (między 

innymi świadczenia wychowawcze Rodzina 500 +, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka, dobry 

start). Wydatki z tego tytułu obrazuje wycinek oznaczony kolorem grafitowym. Drugą wielkością (około 9,15%) były wydatki z 

działu Pomoc społeczna, które kształtują się na poziomie 1.569.294,54  zł  (wycinek wykresu oznaczony kolorem czerwonym). 

Tu największa część wydatków przeznaczona była na utrzymanie jednostki GOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze opłaty, za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Najmniejszy udział (około 0,26%) 

w wydatkach spośród tych trzech działów budżetowych, skierowanych do beneficjentów Pomocy społecznej, mają wydatki na 

pomoc materialną dla uczniów  o charakterze socjalnym (wycinek wykresu oznaczony kolorem żółtym).  

W ubiegłym roku korzystano również z dofinansowania z Funduszu Pracy do zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu 

„Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” oraz dofinansowania dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole                     

i w domu”. 

 
GMINNA KARTA SENIORA 
 
          Uchwałą Nr XLIV/283/14 Rady Gminy Słupca z dnia 26 marca 2014 roku Rada Gminy Słupca przyjęła program „Gminna 

Karta Seniora”. Program przeznaczony dla seniorów to jest dla osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują stale na trenie gminy 

Słupca. Głównym celem jest poprawa jakości życia i aktywizacja społeczna seniorów poprzez system ulg, rabatów, 

umożliwiających większy dostęp do ofert przygotowanych przez partnerów programu. Najważniejsze z nich to ulgi przy 

zakupach artykułów pierwszej potrzeby, ale również i usługi krawieckie, asortyment węglowy, ulgowe bilety do kina, muzeum 

czy na basen. Do 31.12.2021 roku wydano łącznie 406 Gminnych Kart Seniora, w tym w 2021 roku – 16. 
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KARTA DUŻEJ RODZINY  
 
       Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana 

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące 

rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 

osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. O kartę mogą też 

wystąpić rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze 

mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Do końca 

2021 roku wydano Karty Dużej Rodziny dla 46 rodzin (wniosków) - 126 kart. 

 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  
 

Na terenie gminy Słupca wg wykazu organizacji pozarządowych Starosty Słupeckiego swoją siedzibę mają 43 organizacje w 

tym: 

❖ stowarzyszenia prawne (w tym OSP) 

❖ stowarzyszenia zwykłe 

❖ uczniowskie kluby sportowe 

❖ kluby sportowe 

❖ 15 kół gospodyń wiejskich  

Podstawą współpracy z organizacjami pozarządowymi są w szczególności: 

❖ Program współpracy gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 opracowany zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie, przyjęty przez Radę Gminy Słupca uchwałą Nr XXX/193/2020 z dnia 26 listopada 2020 

roku.  

❖ Uchwała nr XLVII/254/10 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.  

Celami programu były:  

1)  poprawa jakości życia poprzez    pełniejsze    zaspokojenie potrzeb  mieszkańców gminy, 

2)  racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

3)  otwarcie    na    innowacyjność   i   konkurencyjność   w   wykonywaniu  zadań  publicznych, 

4)  integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych, 

5)  wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

6)  promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 1 STYCZEŃ 2021 R. – 31 GRUDNIA 2021 R. 

 W Rocznym Programie Współpracy ustalono następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie w zakresie:                   

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH W 2021 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

W Rocznym Programie współpracy ustalono jako priorytetowe zadanie w zakresie:  

❖ upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszono konkurs w sferze SPORTU, na co przeznaczono kwotę w   

wysokości nie więcej niż 15 000,00 złotych. 
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Zostały złożone 2 oferty: 

❖ Fundacja Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu – udzielona dotacja w kwocie 2.400,00 zł – na dofinansowanie zadania 

publicznego pn.: „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych”  

❖ Ochotnicza Straż Pożarna w Cieninie Zabornym -  udzielona dotacja w kwocie 12.600,00 zł – na dofinansowanie zadania 

publicznego pn. : „Turniej da młodzieży i mieszkańców Gminy Słupca”.  

Z realizacji zadań w terminie złożono sprawozdania. 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się również w formie pozafinansowej m.in. poprzez: 

1. informowanie o możliwościach aplikowania o środki finansowe  

2. pomoc pracownika merytorycznego urzędu w zakresie sporządzania wniosków  

3. zamieszczanie na stronie internetowej gminy w ramach  aktualności informacji o działalności organizacji lub materiałów 

dedykowanych tym organizacjom. 

Działania samorządu, które miały na celu współpracę i wsparcie organizacji pożytku publicznego, które podejmował samorząd 

wcześniej, takie jak: preferencyjne warunki udostępniania lokalu, czy sali konferencyjnej, udział przedstawicieli urzędu, w 

szczególności wójta w imprezach, organizowanych przez nie, współpraca  w organizacji corocznego biegu ulicznego Cienińska 

Szóstka została zawieszona z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju.  

Gmina Słupca należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych, a także posiada udziały                                     

w następujących spółkach: 

1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego – data przystąpienia – 1991 r. (roczna składka członkowska); podmiot 

realizujący zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu zrzeszonych gmin. 

2. Spółka z o.o. Oświetlenie Uliczne u Drogowe z siedzibą w Kaliszu – data przystąpienia: 2000r. (udziały);  



Raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok  84  

3. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu – data przystąpienia: 2000r. 

(roczna składka członkowska). Główny cel to działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze 

skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, Wsparcie jednostek samorządu 

terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania  i wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań 

informatycznych wspomagających zarządzanie. 

4. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „UNIA NADWARCIAŃSKA” – data przystąpienia: 2008 r. 

(roczna składka członkowska ); Główny cel działania to m.in. aktywizacja lokalnych społeczności poprzez włączenie 

przedstawicieli tych społeczności w proces planowania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju, ale też przyjmowanie 

i ocena wniosków o udzielenie pomocy ze środków publicznych. 

5. Stowarzyszenie Samorządowe A2 – Wielkopolska – data przystąpienia: 2009r. (roczna składka 

członkowska); 

        główny cel to promocja regionów położonych przy autostradzie A2 w celu zwiększenia liczby kontrahentów                       

        z inwestorami z kraju i zagranicy. 

6. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Koninie Sp. z o.o. - data przystąpienia: 2011r. (udziały); 

współpraca                          w zakresie gospodarki odpadami.  

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK  

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK 

 

       Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań, 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 
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obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania 

alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.  

Po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, na mocy Uchwały Nr XLIX/339/18  z dnia 28 czerwca 2018r.                           

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca, ustalono na terenie gminy Słupca maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

1) zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:  

          a) poza miejscem sprzedaży -  30 zezwoleń 

          b) w miejscu sprzedaży -  7 zezwoleń 

2) zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:  

         a) poza miejscem sprzedaży -  25 zezwoleń 

         b) w miejscu sprzedaży - 4 zezwolenia 

3) zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia  

         a) poza miejscem sprzedaży - 27 zezwoleń 

         b) w miejscu sprzedaży -  5 zezwoleń 

Na terenie Gminy Słupca na dzień 31 grudnia 2021 roku istniały 24 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) i 2  punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne). W  punktach (sklepach) sprzedaje się napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwo – do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. W tych samych punktach sprzedaje się napoje alkoholowe od 4,5% do 18%  (z wyjątkiem piwa). W 22 punktach 

(sklepach ) spośród 24 sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 18% przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży  oraz 

w 1 punkcie sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18%.   
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Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie                               

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 96 463,25 zł. zł. Od 1 styczna 2021 roku wprowadzono 

nową opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju  nieprzekraczającej 300 ml 

(tzw. małpki). W związku  z powyższym budżet komisji alkoholowej powiększył się o ten podatek. Podatkiem tym obciążeni są 

przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Dotyczy on hurtowni, które zaopatrują innego 

przedsiębiorcę, który prowadzi sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Podziału środków dokonuje 

naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Podatek trafia w połowie do gmin i w połowie do NFZ na realizację 

polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

Program w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz w zakresie narkomanii na 2021 rok został uchwalony Uchwałą nr 

XXXIII/206/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. W 2021 roku  w ramach swojej 

działalności GKPiRPA podejmowała działania w ramach wyszczególnionych niżej zadań: 

1. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW 

GMINY SŁUPCA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 

❖ Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego - z pomocy specjalisty psychoterapii uzależnień skorzystało 

15 osób. Ogółem terapeuta uzależnień udzieliła 18 porad. Osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z pomocy dwa razy 

w miesiącu (co druga środa w miesiącu w godz. 15.00 – 17.30).  

❖ zakupiono broszury o charakterze informacyjnym („Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego. Przewodnik dla 

rodzin i instytucji” „Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia”, „Uzależnienie od alkoholu a rodzina. Jak 

radzić sobie z piciem swoim bliskich”. 
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❖ finansowano koszty badania przez biegłego psychiatrę sądowego i psychologa osób w przedmiocie uzależnienia na 

potrzeby wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu; 

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  

❖ sfinansowano koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego o 

zobowiązanie uczestnika do podjęcia leczenia odwykowego. Do GKRPA wpłynęło 6 wniosków, a do Sądu Rejonowego w Słupcy 

skierowano 2 wnioski o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego. 

❖ prowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi o 

zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego (wysłano 23 zaproszenia na 

rozmowy) 

❖ prowadzono edukację publiczną na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego spożywania. 

Zakupiono materiały edukacyjne: Książki „Zobowiązanie do leczenia odwykowego nad osobami uzależnionymi od alkoholu” oraz 

broszury i poradniki  edukacyjne dla Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  w Słupcy, broszury dla Grup Roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego, asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych GOPS w Słupcy:   „Ochronić się przed przemocą - 

poradnik dla osób krzywdzonych” „Procedura „Niebieskie Karty” i inne przepisy prawne. Informator dla ofiar i świadków 

przemocy , „Uzależnienie od alkoholu. Przyczyny, objawy i powrót do zdrowia”, „Uzależnienie od alkoholu a rodzina. Jak radzić 

sobie z piciem swoim bliskich?” „Ciąża bez alkoholu”. 

 

2. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY 

PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE 

❖ Udzielano porady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. 

Kierowano osoby doświadczające przemocy na grupę wsparcia, motywowano  osoby dotknięte przemocą domową do podjęcia 
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działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji życiowej,  uświadamianie ofierze jej prawa do nietykalności osobistej, 

prowadzenie ścisłej współpracy GOPS, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym.   

3. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ 

NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 

❖ Profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana do ogółu dzieci i młodzieży, ma na celu promocję zdrowego stylu życia 

oraz opóźnianie wieku inicjacji (np. alkoholowej, seksualnej). Są to działania nastawione na przekazywanie informacji o 

konsekwencjach podejmowanych zachowań ryzykownych oraz na kształtowaniu ważnych umiejętności psychospołecznych, tj. 

radzenia sobie ze stresem, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp.  

❖ Profilaktyka drugorzędowa – adresowana do grup podwyższonego ryzyka, a więc do osób, które przeszły już inicjację 

i u których występują poważne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne); jej celem jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych 

zachowań. Formy pomocy ustala się na podstawie wyników diagnozy (zajęcia wyrównawcze, terapia indywidualna i rodzinna, 

socjoterapia). Pomoc ta może być organizowana przez pedagoga, poradnię psychologiczno - pedagogiczną, świetlicę 

socjoterapeutyczną. 

❖ Profilaktyka trzeciorzędowa – adresowana do ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), którzy ponoszą już 

poważne konsekwencje swoich zachowań. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia, resocjalizacja) 

organizowane są już nie przez szkoły czy poradnie oświatowe, lecz przez specjalistyczne instytucje. 

❖ Realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zwiększających 

świadomość w zakresie problematyki związanej z używaniem środków psychoaktywnych. Realizowano w szkołach nastepujące 

programy: Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „ Jaka myśl, takie działanie i czyn”, „Znowu 

razem-klasowe współdziałanie w okresie pandemii”, „Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i 
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portali społecznościowych”, „Znowu razem-klasowe współdziałanie w okresie pandemii- Moje dziecko w sieci”, „Agresja i 

przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami.”„ Integracja- jak budować relacje z rówieśnikami w nowym roku szkolnym.” 

„Stres- umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami.”„Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka”, „ 

Integracja - jak budować relacje z rówieśnikami w nowym roku szkolnym.”„Przemoc werbalna, czyli o krzywdzącej sile 

słów.”„Hejting w sieci- stop mowie nienawiści.” 

❖ Podniesienie wiedzy nauczycieli, rodziców związanej z uzależnieniami behawioralnymi oraz używaniem przez młodzież 

środków psychoaktywnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych zwiększających świadomość w zakresie tej problematyki. 

Realizowano w szkołach następujące programy: „Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych. Jak 

przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?”, „Moje dziecko w sieci”, Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier 

komputerowych. Jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?”,  „Interwencja kryzysowa na terenie szkoły”, „ Jak wspierać 

dziecko w trudnych sytuacjach”.     

❖ realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - dofinansowanie programu profilaktycznego 

prowadzonego w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie  Razem 

Możemy Być Lepsi w Cieninie Kościelnym; dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych „Aktywni dla zdrowia, 

bezpieczni od zagrożeń” prowadzonego w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym.  

❖ zakupienie materiałów dydaktycznych dla 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca do prowadzenia zajęć w ramach 

Szkolnych Programów Wychowawczo – Profilaktycznych.  

❖ organizacja i sfinansowanie szkolenia dla podmiotów gospodarczych na temat przestrzegania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości. 

❖ przystąpienie do programu profilaktycznego „ 4 S – Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” podnoszącego 

świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa. Program prowadzony przez 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wieliczce, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  w 
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Poznaniu. Program nakierowany na zmianę zachowań wśród sprzedawców alkoholu, którzy potencjalnie mogliby naruszać 

prawo w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym w tym szczególnie dzieciom, 

młodzieży oraz osobom nietrzeźwym, kobietom w ciąży. Okres realizacji od 21.06.2021 r. do 31.12.2021 r.  

❖ prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży. GKRPA dokonała kontroli 6 placówek handlowych.  

3.ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

❖ Sfinansowanie zakupu zestawu wkładów do Drug Test 5000 STK do narkotestera dla Komendy Powiatowej Policji w 

Słupcy wykorzystywanych na terenie Gminy Słupca.  

 

 
XI.REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY SŁUPCA 
 
 
           Realizując obowiązki, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy wykonywał za pomocą urzędu gminy 

uchwały podjęte w 2021 roku przez Radę Gminy. W 2021 roku Rady Gminy Słupca obradowała na 11 sesjach zwyczajnych i 5 

nadzwyczajnych. Podjęto łącznie 72 uchwały, w tym 1 uchwała nie została zrealizowana. Część uchwał jest w fazie realizacji, co 

wynika z  perspektywy czasowej, którą obejmują np. Uchwała nr XLV/254/2021 z 24.11.2021r. w sprawie  programu 

współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2022 rok. W stosunku do 2 uchwał zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające 

nieważność uchwały. Nad częścią uchwał (w sprawach finansowych w tym budżetowych) nadzór sprawuje Regionalna Izba 

Obrachunkowa, kontrolując je pod względem zgodności z prawem. W 2021 roku wystąpiły siedemnastokrotnie niezgodności, 

które zarówno w uchwale budżetowej jak i w WPF były korygowane. Szczegóły przedstawia tabela. 
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Tabela nr 21. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Słupca w 2021 r. 

L.p. Numer uchwały 
(data podjęcia) 

Przedmiot uchwały/Uchwała w sprawie (treść) Status realizacji Dziennik 
Urzędowy 

Województwa 
Wielkopolskiego 

1. XXXIII/206/2021 
28.01.2021 r. 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 r. 

zrealizowano  - 

2. XXXIII/207/2021  
28.01.2021 r. 

zmiany Uchwały Nr XXX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 
wybranych terenów w gminie Słupca  
 

zrealizowano  
 

- 

3. XXXIII/208/2021  
28.01.2021 r.  

rozpatrzenia wniosku  zrealizowano  - 

4. XXXIII/209/2021 
28.01.2021 r.  

zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji      zrealizowano  - 

5. XXXIII/210/2021 
28.01.2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji, Oświaty, Kultury, Spraw 
Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 r.      

zrealizowano - 

6. XXXIII/211/2021 
28.01.2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Rolnictwa na 2021r.  

    zrealizowano - 

7. XXXIII/212/2021  
28.01.2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.      zrealizowano - 

8.  XXXIII/213/2021 
28.01.2021 r.  

ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2021 r.   zrealizowano  - 
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9. XXXIV/214/2021 
11.02.2021 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata  2021 
– 2033   

zrealizowano 
Uchwała Nr 
8/455/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 10 
marca 2021 r. 

- podjęta – naruszenie 
zasady spójności  

 
 

- 

10. XXXV/215/2021  
18.02.2021 r. 

uchwały budżetowej na rok 2021     zrealizowano  
Uchwała Nr 
8/456/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 10 
marca 2021 r. 

-  podjęta –naruszenie 
przepisów prawa. 
Uchwała Nr 
10/571/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 7 
kwietnia 2021 r. 

- - wszczęte 
postępowanie 

2021 r, poz.2237 
z 15.03.2021r. 
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umorzono 
 
 

11. 
 

 

 

 

 

XXXVI/216/2021  
25.02.2021 r. 

zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok  zrealizowano 
Uchwała Nr 
9/539/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 24 
marca 2021 r. 

- podjęta – naruszenie 
zasady spójności  

 
 

2021 r, poz.2393 
z 18.03.2021r. 

12. XXXVII/217/2021 
22.03.2021 r. 

rozpatrzenia petycji wielokrotnej  zrealizowano - 

13. XXXVII/218/2021  
22.03.2021 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w 
obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny      

    zrealizowano - 

14. XXXVII/219/2021 
22.03.2021 r. 

dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków 
oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele  

    zrealizowano 
utraciła moc 

 
 

2021 r. poz.2552 
z 22.03.2021 r. 

15. XXXVII/220/2021 
22.03.2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata  
2021 – 2033   

zrealizowano  
Uchwała Nr 
10/604/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 

- 
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Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 7 
kwietnia 2021 r. 

-    podjęta –
naruszenie 
przepisów prawa. 
 

16. XXXVII/221/2021 
22.03.2021r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok zrealizowano 
 

2021 r. poz.2846 
z 8.04.2021 r. 

17. XXXVIII/222/2021  
13.05.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok zrealizowano  
Uchwała Nr 
15/945/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 
9.czerwca 2021 r. 

-    podjęta – 
naruszenie zasady 
spójności  
 

2021 r. poz.4078 
z 13.05.2021 r. 

18. XXXIX/223/2021  
27.05.2021 r. 

wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na 
budynku Wiejskiego Centrum Spotkań w Kątach  

nie zrealizowano  - 

19. XXXIX/224/2021  
27.05.2021 r.  

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno – 
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Słupca na rok 2021 ze środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki 

zrealizowano - 
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doskonalenia nauczycieli , na które dofinansowanie  jest 
przyznawane , a także form kształcenia , na które 
dofinansowanie jest przyznawane.  

20. XXXIX/225/2021 
27.05.2021r. 

ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa  

Nieważność uchwały 
– Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze 
Wojewody 
Wielkopolskiego z 
dnia 24 czerwca 
2021 r. 
KN-
XI.4131.1.48.2021.8  

2021 r. poz.4353 
z 28.05.2021 r. 

21. XXXIX/226/2021 
27.05.2021 r. 

zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej 
wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp.z.o.o. w Koninie w roku 2020 

zrealizowano - 

22. XXXIX/227/2021 
27.05.2021 r. 

dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków 
oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu 
Wodociągów  
i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele. 

zrealizowano  2021 r. poz.4354 
z 28.05.2021 r. 

23. XXXIX/228/2021 
27.05.2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na 
pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn.” 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3055P- na odcinku – 
Młodojewo – Młodojewo Parcele- Droga Wojewódzka nr 263” 

zrealizowano  - 

24. XXXIX/229/2021  
27.05.2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 
2021 – 2033   

zrealizowano  
Uchwała Nr 
16/1037/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 

- 
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Poznaniu z dnia 23 
czerwca 2021 r. 

-    podjęta – 
naruszenie zasady 
spójności  
 

25. XXXIX/230/2021 
27.05.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok zrealizowano 2021 r.poz.4630 
z 9.06.2021 r. 

26. XXXIX/231/2021 
27.05.2021 r. 

zgłoszenie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 
sołectwa Kamień oraz sołectwa Nowa Wieś z terenu gminy 
Słupca.  

zrealizowano  - 

27. XL/232/2021  
25.06.2021 r. 

zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 
marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.  

w trakcie realizacji  2021 r.poz.5406 
z 6.07.2021 r. 

 

28. XL/233/2021  
25.06.2021 r.  

ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego.  

w trakcie realizacji  2021 r. poz.5210 
z 30.06.2021 r. 

29. XL/234/2021 
25.06.2021 r. 

uchwalenia Regulaminu wykonywania i finasowania programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Słupca w latach 2021 – 2022  

w trakcie realizacji  2021 r.poz.5417 
z 6.07.2021 r. 

30. XL/235/2022 
25.06.2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 
2021-2023  

zrealizowano  
Uchwała Nr 
18/1171/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 21 
lipca 2021 r. 

- 
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-  podjęta – naruszenie 
zasady spójności  

31. XL/236/2022 
25.06.2021r.  

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok  zrealizowano  
Uchwała Nr 
18/1172/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 21 
lipca 2021 r. 

-  podjęta – naruszenie 
zasady spójności i 
przepisów prawa.  

2021 r.poz.5732 
z 15.07.2021 r. 

32. XL/237/2021 
25.06.2021 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania  zrealizowano - 

33. XL/238/2021 
25.06.2021 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 

zrealizowano - 

34. XL/239/2021 
25.06.2021r. 

absolutorium z tytuły wykonania budżetu za rok 2020 zrealizowano - 

35. XLI/240/2021 
23.07.2021 r. 

zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 
marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze 
inkasa. 

w trakcie realizacji  2021 r. poz.6133 
z 23.07.2021 r. 

36. XLI/241/2021 
23.07.2021 r. 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. 

zrealizowano  2021r. poz.6134 
z 23.07.2021r. 

37. XLII/242/2021 
2.09.2021 r. 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na 
rok szkolny 2021/2022 

zrealizowano 2021 r.poz.6834 
z 8.09.2021 r. 

38. XLII/243/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Słupca na lata zrealizowano - 
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2.09.2021 r. 2021 – 2025  Uchwała Nr 
23/1409/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 29 
września 2021 r. 

-  podjęta – naruszenie 
przepisów prawa.  

39. XLII/244/2021 
2.09.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok. zrealizowano 
Uchwała Nr 
23/1410/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 29 
września 2021 r. 
-  podjęta – 
naruszenie 
przepisów prawa. 
Uchwała Nr 
25/1481/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 27 
października 2021 r. 
-  

    postępowanie 
umorzono.  

2021 r. poz.6869 
z 10.09.2021 r. 
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40. XLIII/245/2021 
29.09.2021 r. 

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 
wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, 
Józefowo i Piotrowice.   

w trakcie realizacji  - 

41. XLIII/246/2021 
29.09.2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 
wybranych terenów w Gminie Słupca. 

w trakcie realizacji  - 

42. XLIII/247/2021 
29.09.2021 r. 

wysokości stawek podatku od nieruchomości  w trakcie realizacji 2021 r.poz.7628 
13.10.2021 r. 

43. XLIII/248/2021 
29.09.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok. zrealizowano 
Uchwała Nr 
25/1518/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 27 
października 2021 r. 
-    podjęta – 
naruszenie 
przepisów prawa. 
Uchwała Nr 
27/1583/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 24 
listopada 2021 r. -  

    postępowanie 
umorzono.  

2021 r.poz.7864 
25.10.2021 r. 
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44. XLIV/249/2021 
28.10.2021r. 

zaopiniowanie ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony 
odpadów z grupy 20…- odpadów komunalnych łącznie z 
frakcjami gromadzonymi selektywnie. 

zrealizowano - 

45. XLIV/250/2021 
28.10.2021 r. 

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Piotrowice. 

zrealizowano - 

46. XLIV/251/2021 
28.10.2021 r. 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do 
obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2022 r. 

w trakcie realizacji 2021 r.poz.8522 
17.11.2021 r. 

47. XLIV/252/2021  
28.10.2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 
2021 -2025 

zrealizowano 
Uchwała Nr 
27/1667/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 24 
listopada 2021 r. -  

     -    podjęta – 
naruszenie 
przepisów prawa. 

- 

48. XLIV/253/2021 
28.10.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok. zrealizowano  
Uchwała Nr 
27/1172/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 21 
lipca 2021 r. 
-    podjęta – 
naruszenie zasady 
spójności 

- 
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49. XLV/254/2021 
24.11.2021 r. 

Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2022 

w trakcie realizacji  - 

50. XLV/255/2021 
24.11.2021 r. 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie 
Słupca  

zrealizowano   2021 r. poz.9409 
6.12.2021 r. 

51. XLV/256/2021 
24.11.2021r. 

rozpatrzenia wniosku zrealizowano  - 

52. XLV/257/2021 
24.11.2021 r. 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. 

w trakcie realizacji  2021 r.poz.9410 
6.12.2021 r. 

53. XLV/258/2021 
24.11.2021 r. 

stawek podatku od środków transportowych  w trakcie realizacji 
Uchwała Nr 
30/1796/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 20 
grudnia 2021 r. 
-  nieważność 
uchwały w części 
obejmującej § 1 
ust.4 pkt.1 lit.a) - 
sprzeczność z 
przepisami prawa. 
 i w części 
obejmującej § 1 
ust.2 pkt.1 lit.b i pkt. 
2 lit. b. naruszenie -
przepisów prawa. 

2021 r.poz.9534 
7.12.2021 r. 
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54. XLV/259/2021 
24.11.2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 
2021 -2025 

zrealizowano  
Uchwała Nr 
31/1851/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 29 
grudnia 2021 r. -  

     -    podjęta – 
naruszenie 
przepisów prawa. 

- 

55. XLV/260/2021 
24.11.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok. zrealizowano  
Uchwała Nr 
31/1852/2021 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 29 
grudnia 2021 r. 
-    podjęta – 
naruszeniem zasady 
spójności 

2021 r.poz.9411 
6.12.2021 r. 

56. XLVI/261/2021  
2.12.2021 r. 

wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa KZN Wielkopolska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

zrealizowano - 

57. XLVI/262/2021 
2.12.2021 r. 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 
udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.  

zrealizowano - 

58. XLVII/263/2021 określenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu Nieważność uchwały - 
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8.12.2021 r. organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Słupca. 

– Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze 
Wojewody 
Wielkopolskiego z 
dnia 10 stycznia 
2022 r. 
NP.4131.1.45.2021.2  

59. XLVII/264/2021 
8.12.2021 r. 

ustalenia zasad na jakim radnym przysługują diety i zwrot 
kosztów podróży służbowych. 

w trakcie realizacji  - 

60. XLVII/265/2021 
8.12.2021 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójt Gminy Słupca  w trakcie realizacji - 

61. XLVII/266/2021  
8.12.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok. zrealizowano  
 

2021 r. poz.10200 
z 29.12.2021 r. 

62. XLVIII/267/2021 
30.12.2021 r. 

uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2022r. 

utraciła moc - 

 63. XLVIII/268/2021  
30.12.2021 r. 

zmiany Uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 
sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Słupca  

w trakcie realizacji  2022 r.poz.411 
Z 13.01.2022 r. 

64. XLVIII/269/2021  
30.12.2021 r. 

zmiany Uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 
sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. 

w trakcie realizacji  2022 r.poz.412 
z 13.01.2022 r. 

65. XLVIII/270/2021 
30.12.2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na 
organizowania publicznego transportu zbiorowego. 

w trakcie realizacji  - 

66. XLVIII/271/2021  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw w trakcie realizacji  - 
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30.12.2021 r. Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego  

67. XLVIII/272/2021  
30.12.2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Rolnictwa 

w trakcie realizacji  - 

68. XLVIII/273/2021 
30.12.2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok  w trakcie realizacji  - 

69. XLVIII/274/2021 
30.12.2021 r. 

ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2022 r. w trakcie realizacji  - 

70. XLVIII/275/2021 
30.12.2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 
2021 -2025 

zrealizowano  - 

71. XLVIII/276/2021 
30.12.2021 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok. zrealizowano 
Uchwała Nr 
5/232/2022 
Kolegium 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 2 
lutego 2022 r. 
-    podjęta – 
naruszenie zasady 
spójności 

2022 r.poz.413 
13.01.2022 r. 

72. XLVIII/277/2021 
30.12.2021 r. 

zmiany uchwały dotyczącej stawek podatku od środków 
transportowych 

w trakcie realizacji  2022 r. poz.414 
13.01.2022 r. 
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XII. EDUKACJA  

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Słupca funkcjonowały:  

➢ 4 zespoły szkolno – przedszkolne: 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Kościelnym ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów września 1939 r.  w Cieninie 

Kościelnym i z Przedszkolem Gminnym w Cieninie Kościelnym – 3 oddziałowym, 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Zabornym ze Szkołą Podstawową im. Kazimierza Janickiego w Cieninie 

Zabornym i z Przedszkolem Gminnym w Cieninie Zabornym - 3 oddziałowym. 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młodojewie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Młodojewie  i z Przedszkolem 

Gminnym w Młodojewie - 2 oddziałowym oraz Przedszkolem Gminnym w Piotrowicach - 1 oddziałowym. 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kotuni ze Szkołą Podstawową im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni i z Przedszkolem 

Gminnym w Kotuni -2 oddziałowe. 

➢ 3 szkoły podstawowe:                       

• Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w  Koszutach,  

• Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej,  

• Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie,  

dla których organem prowadzącym była gmina oraz 

➢ Szkoła Niepubliczna z oddziałami integracyjnymi  w Piotrowicach  

➢ Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Mali Odkrywcy” w Piotrowicach. 

 

Do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Słupca  w roku szkolnym 2020/2021 

uczęszczało 636 uczniów.  
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Klasy liczebnie są małe: największa liczyła 27 uczniów, a najmniejsze 2 i 5 uczniów. 

 

Średnio 1 klasa, w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę w roku szkolnym 2020/2020, liczyła 
11,36 uczniów. 

 
 

Duża liczba placówek oświatowych, mała liczba dzieci, podwyżki wynagrodzeń i zbyt mała, w stosunku do potrzeb, subwencja 

oświatowa są przyczynami stałego wzrostu wydatków na oświatę w budżecie gminy, w tym znaczącego zwiększenia udziału 

środków własnych, co opisano szerzej w rozdziale „FINANSE GMINY”.  

Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 141. 

Na jednego nauczyciela w roku szkolnym 2020/2021 średnio przypadało 4,51  ucznia. 

Spośród całej kadry 54,61 % to nauczyciele dyplomowani, 20,57 % stanowią nauczyciele mianowani, 19,15% kontraktowi, 

5,67% stażyści.  W Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrowicach zatrudnionych było 32 

nauczycieli, a w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi „Mali Odkrywcy” w Piotrowicach zatrudnionych było 18 

nauczycieli. Wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 288 dzieci. 

W roku szkolnym w szkołach podstawowych i przedszkolach z terenu Gminy Słupca około 100 dzieci posiadało opinie poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. Nauczaniu indywidualnemu podlegało 1 dziecko.  Prowadzone były również zajęcia korekcyjno 

– kompensacyjne, rewalidacyjne (1 dziecko), logopedyczne, wyrównawcze oraz terapia. 

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  
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W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych dowożonych było 167 uczniów, dzienna 

trasa dowozu wynosiła średnio 650 km. CUW zatrudniał 1 opiekunkę – koordynatora dowozów.  Koszt dowozów dzieci wyniósł 

w 2020r. – 314 892,13 zł. W stosunku do roku 2019 koszt dowozów uległ obniżeniu  o kwotę 267 358,46 zł, co związane było 

ze zmianą warunków dowozu dzieci i z ograniczeniami związanymi z pandemią (zajęcia zdalne). 

 

WSPRACIE FINANSOWE UCZNIÓW 

Wsparcie obejmowało: 

- stypendia szkolne i zasiłki szkolne, które realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy.  

- dotację podręcznikową – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w szkołach podstawowych (w całości finansowana z 

budżetu państwa). 

- nagrody i stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy Słupca Nr XV/12/2019r. z dnia 24 października 2019r. 

Rada Gminy Słupca w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Nagrody i 

stypendia przyznano w roku szkolnym 2020/2021 – 11 nagród absolwenta, 33 stypendia naukowe, 1 stypendium sportowe, 3 

stypendia artystyczne (łączna kwota 9.750,00zł). 

 

WYNIKI NA SPRAWDZIANIE OKE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY  

 
Egzamin ósmoklasisty obejmował  umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Najwyższą średnią z 

wymienionych przedmiotów egzaminacyjnych osiągnęła szkoła Szkoła Podstawowa w Cieninie Zabornym –  z języka polskiego 

70% oraz z języka angielskiego 71%, z matematyki – 55%.  Nieco sszerzej o egzaminach ósmoklasisty traktuje Rozdział pt:” VI. 

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII, PROJEKTÓW”.   

Wydatki oświatowe. 
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Źródła pochodzenia dochodów to: subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne. Podstawowym elementem 

podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa  jest liczba uczniów.  

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 

Plan wydatków – 19 567.487,82 zł.  

Wykonanie wydatków: 118.488.607,56zł. Procent wykonania – 94,49%. % 

Wydatki na oświatę i wychowanie w podziale na poszczególne Rozdziały klasyfikacji budżetowej: 

SZKOŁY PODSTAWOWE: 12 466 164,99 zł w tym największy udział miały: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 7.126.901,59 zł,  

- składki na ubezpieczenie społeczne:1.355.438,24 zł  

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 1.103.499,64 zł  

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE: 296.839,39 zł w tym największy udział miały: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 209.675,98zł  

- składki na ubezpieczenie społeczne: 37.430,33 zł  

- dodatkowe wynagrodzenie pracowników: 14.018,32zł  

PRZEDSZKOLA: 3 251 222,14 zł w tym największy udział miały: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.513.102,35 zł  

- dotacja podmiotowa z budżetu dla  niepublicznej jednostki systemu oświaty: 945.783,33 zł  

- składki na ubezpieczenie społeczne: 283.794,11 zł  

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 412 694,70 zł w tym największy udział miały: 
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- zakup usług pozostałych: 355.438,08 zł 

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 43.534,00 zł 

- składki na ubezpieczenie społeczne: 7 900,05 

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 46 922,26 zł w tym największy udział miały:  

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 31 028,50 zł 

- zakup usług pozostałych: 13 710,00 zł 

STOŁÓWKI SZKOLNE: 250 346,82 w tym największy udział miały: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników:  162 475,18 zł 

- zakup żywności: 35 861,67 zł 

- składki na ubezpieczenie społeczne: 29 397,52 zł 

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 

DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH 

FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: 2 772,78 zł   

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH: 452 769,51 zł w 

tym: 

-  wynagrodzenie osobowe pracowników: 376 187,47 zł 

-  składki na ubezpieczenie społeczne: 67 289,55 zł 

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
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LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH  106 457,56 zł w 

tym: 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek: 92 680,23 zł 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 1 202 307,40 zł w tym największy udział miały: 

- różne opłaty i składki (opłaty na rzecz innych gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu gminy Słupca): 

1 099 906,00 zł 

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 85 430,00 zł 

PROCENTOWY UDZIAŁ WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W WYDATKACH BUDŻETOWYCH OGÓŁEM 

w 2021 roku: 39,61%. 

Największą część wydatków budżetowych w dziale Oświata i wychowanie pochłaniają wynagrodzenia pracowników. 

 

REMONTY, ZAKUPY, PROGRAMY  

We wszystkich placówkach dokonywano niezbędnych remontów oraz dokonywano zakupów w miarę potrzeb i środków 

budżetowych.  

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono drobne remonty w szkołach oraz doposażono szkoły. Środki pochodziły ze budżetu 

gminy, zbiórek, z Rad Rodziców, z projektów i programów.   

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cieninie Zabornym: 

•    w ramach dbałości o bezpieczeństwo wybrukowany został chodnik przy głównym wejściu  do szkoły. 
•    sygnał sieci wifi został wzmocniony poprzez zamontowanie dodatkowych dwóch punktów dostępu. 

•    wymalowano pomieszczenie gabinetu psychologa, pomieszczenie informatyczne zlokalizowane w bibliotece szkolnej, 
korytarz przy wejściu do biblioteki szkolnej oraz dwie sale lekcyjne. 

•    wymiana podłogi w pomieszczeniach biblioteki szkolnej. 
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•    wybrukowano chodnik przy parkingu szkolnym. 
•    zakupiono meble do pomieszczenia logopedy. 
•    zakupiono regały do biblioteki szkolnej. 
•    zakupiono ławki i krzesła szkolne do sali lekcyjnej. 

•    zamontowanie ławek -siedlisk  przy placu zabaw na boisku szkolnym.   
 
Szkoła Podstawowa w Koszutach: 

• poczyniono zakupy, które wpłynęły na uatrakcyjnienie i unowocześnienie zajęć, 

• częściowo uszczelniono dach na sali gimnastycznej, 
• wymieniono okna w gabinecie dyrektora, 
• wymieniono kaloryfery w gabinecie dyrektora i sekretariacie, 
• pomalowano elewację szkoły od strony ulicy, 
• zakupiono wyposażenie łazienek niezbędne do jej modernizacji, 

• zakupiono płytki do klasy nr 3 oraz na podjazd od strony sali gimnastycznej. 
 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodojewie: 

• wyposażono pracownię komputerową w 16 stanowisk komputerowych, 
• zakupiono komputer i kserokopiarkę do sekretariatu szkoły, 
• dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 75 tys. złotych pozyskanych z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, 
• wyremontowano salę gimnastyczną (wycyklinowano, polakierowano parkiet i pomalowano ściany).  

 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotuni: 

• doposażono teren rekreacyjno – sportowy przy szkole w nowy plac zabaw. Nakłady Sołectwa Kotunia, Rady Rodziców 
Przedszkola Gminnego w  Kotuni oraz Stowarzyszenia NASZE DZIECI – NASZA SZKOŁA oraz pracy społecznej rodziców 
wyniosły ponad 35 000 zł.  

• szkoły odnowiono nawierzchnię na sali gimnastycznej, koszt wyniósł 5750 zł z funduszu Rady Rodziców. 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cieninie Kościelnym: 

• Zakupiono i otrzymano sprzęt elektroniczny dla szkoły i uczniów, 

• Doposażono szkołę w środki bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami MEN, MZ, 
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• Wymiana sprzętu na placu zabaw we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem Możemy Być Lepsi”. 

Szkoła Podstawowa w Drążnej: 

• odświeżenie sal lekcyjnych, 
• malowanie ogrodzenia szkoły, 

• wymiana pokrycia dachowego na starej części szkoły – pieniądze pozyskane z funduszu sołeckiego. 
 
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie: 

• naprawa pokrycia dachowego na jednej z części budynku, 
• częściowe malowanie elewacji na budynku szkoły, 

• remont sekretariatu, 
• malowanie sklepiku, malowanie jednej Sali lekcyjnej oraz korytarza w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego. 

 

Środki finansowe uzyskane z zewnątrz przez Gminę Słupca na placówki oświatowe w 2021 r.: 

0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. – z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – 

realizowany przez  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kotuni/kwota pozyskana: 75.000,00 zł.  

We wrześniu 2021r. złożono wnioski dla ZSP w Cieninie Zabornym i SP w Kowalewie Opactwie o grant w projekcie „ASYSTENT 

UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10.   

 

W roku szkolnym 2020/2021 w związku z trwającą pandemią i kształceniem na odległość zarówno nauczyciele jak i uczniowie 

zostali zobowiązani do pracy przy komputerze i korzystaniu z większej liczby narzędzi TIK oraz urządzeń technicznych (telefon 

komórkowy, komputer, tablet). Od 18 stycznia 2021 r. po okresie nauczania zdalnego uczniowie klas  I-III powrócili do szkoły. 

Od 22 marca 2021 r. uczniowie klas I-III ponownie przeszli na nauczanie zdalne, a następnie od 4 maja 2021 r. na nauczanie 

stacjonarne. Uczniowie klas  IV-VIII do 17 maja 2021 r. pracowali zdalnie, w czasie od 17 do 30 maja 2021 w trybie 
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hybrydowym, a od  31 maja 2021 r. powrócili do szkoły. 27 maja 2021 r. Minister Edukacji i Nauki, dokonał w podstawowych 

kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku: Działania w zakresie 

wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.  W 

okresie nauczania stacjonarnego , zorganizowane zostały np. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotuni warsztaty dla uczniów 

klas VI-VIII nt. cyberprzemocy oraz zachowań depresyjnych związanych  z pandemią.  Odbyło się też spotkanie z rodzicami 

uczniów klasy VI, podczas którego omówione zostały symptomy zachowań niepożądanych wynikających z nauczania zdalnego. 

            Źródłem informacji w dziale „Edukacja” jest Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca. Rok 

szkolny 2020/2021, zatem obejmuje ona okres do 30 września 2021 roku. Część finansowa obejmuje zaś informacje za cały 

2021 rok. 

 

 

XIII. BEZPIECZEŃSTWO  

 

       Na terenie gminy Słupca działa 16 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych w tym jedna funkcjonująca w Krajowym 

Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W 2021 roku miało miejsce 109 wyjazdów do różnych zdarzeń. Wyjazdy te odbywały się 

zgodnie z potrzebami do: 

1. pożarów  - 62 wyjazdy, 

2. wypadków -  5 wyjazdów, 

3. pozostałych  - 42 wyjazdy 

      Ze środków budżetu Giny Słupca zostały sfinansowane  również następujące zadania: 

✓ przekazał dotację dla OSP Gółkowo,  na zakup sprzętu p.poż. i umundurowanie dla członków OSP  
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✓ wypłacił ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 10577,06 zł 

✓ przeznaczył środki na zakup materiałów i wyposażenia, takich jak: zakup części do samochodu, materiałów do remontu, 

zakup paliwa,  

✓ zakup energii 

✓ remonty samochodów 

✓ badania strażaków i kierowców  

✓ przeglądy i rejestracje samochodów, konserwacje aparatów tlenowych, przeglądy gaśnic   

✓ ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP 

 

W 2021 roku przeprowadzono badania lekarskie dla 34 strażaków ochotników. W 2021 roku wydatki na ochronę 

przeciwpożarową wyniosły 377.948,32 zł,  w tym 67.000,00 zł stanowiło dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań stowarzyszeniom.   

         Gmina Słupca posiada na swoim terenie dwanaście punktów alarmowania (12 syren OSP), przeznaczonych do ostrzegania                           

i alarmowania ludności przed ewentualnymi zagrożeniami w czasie pokoju i wojny. Oprócz jednostek OSP na terenie gminy 

działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z procedurami 

reagowania kryzysowego Wójt może dysponować jednostkami, takimi jak: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych. Posiada również środki finansowe na realizację zadań z zakresu 

zarzadzania kryzysowego, a także niezbędne środki łączności. W sytuacjach kryzysowych kluczowymi siłami są również Policja, 

Państwowa Straż Pożarna, funkcjonujący w mieście Słupca SPZOZ (do połowy 2021 roku funkcjonujący jako szpital 

jednoimienny dla chorych na COVID-19). Gmina zaopatrzona jest również w magazyn przeciwpowodziowy. W 2020 r. 

realizowano zadania związane z organizacją i przygotowaniem kwalifikacji wojskowej mężczyzn ur. w 2002 r. aktualizowano                
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i opracowano plany szkoleń obronnych, kontroli problemowych zadań obronnych i inne. Zabezpieczona rezerwa na 2021 rok               

w wysokości 132.000,00 zł nie została wykorzystana. Sporządzono nowy Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Słupca.  

W 2021r. roku polisa majątkowa i polisa odpowiedzialności cywilnej została zawarta z TU Ergo Hestia. 

Ubezpieczono więc majątek gminy w tych samych wartościach: 

• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny: ok. 2 mln zł 

• budynki i budowle (wraz z mieniem jednostek, także znajdujących się w użyczeniu): ok.  121,5 mln zł  

• maszyny, urządzenia, wyposażenie niskocenne, mienie pracownicze, gotówka, środki obrotowe: 7,7 mln zł 

• ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności – suma gwarancyjna 1,0 mln 

przy składce łącznej: 103 193,63 zł, na okres od 06.07.2021 r. do 05.07.2022 r.  

Polisy komunikacyjne pojazdów gminy, jednostek podległych – TU Compensa. Polisy NNW OSP  zawarte są w Towarzystwie 

Ubezpieczeń Concordia (Generali).  

W 2021 roku otrzymano 118 sztuk pojemników o zawartości 5 l płynu do dezynfekcji,  7800 masek chirurgicznych od Wojewody 

Wielkopolskiego, które zostały przekazane do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Słupca. Urząd gminy stosownie do obostrzeń, 

wynikających z poleceń, zawartych w rozporządzeniach, pracował w trybie zdalnym/hybrydowym w celu zapewnienia ciągłości 

świadczenia usług na rzecz mieszkańców. Mimo trudności w organizacji pracy w tej formie (kwarantanny pracowników, izolacje, 

braki sprzętowe do pracy zdalnej itp.), zarówno w urzędzie jak i podległych jednostkach, pozyskane doświadczenie i 

świadomość braków z tym zakresie w 2020 roku, pozwoliło na wdrożenie skutecznych rozwiązań. 

        W ramach konkursu „Rosnąca odporność” gmina otrzymała środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 

1.000.000,00 zł. W ramach walki z COVID-19 samorząd otrzymał środki w łącznej kwocie 31.466,20 zł, z przeznaczeniem na 

organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym organizację telefonicznego punktu 

zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji oraz promocji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zgodnie z 
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zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego.  Dzięki zaangażowaniu Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowościach: Młodojewo, 

Korwin, Kowalewo-Opactwo, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Wierzbocice oraz Drążna, które organizowały festyny, podczas 

których dostępne były szczepienia, gmina osiągnęła wskaźnik wzrostu poziomu szczepień, który pozwolił na zdobycie nagrody. 

 

XIV. KULTURA, SPORT  

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju i liczne obostrzenia zaplanowane wydarzenia kulturalne i sportowe w większości nie 

odbyły się. Niemniej jednak przy zachowaniu reżimu sanitarnego część z nich udało się zorganizować i tak odbyły się 

następujące wydarzenia o charakterze sportowym: 

• VI Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Wilcznej w dniu 14 sierpnia 2021r. 

• IX Turniej Plażowej piłki siatkowej w Cieninie Zabornym w dniu 29 sierpnia 2021r. 

• XIV Turniej Piłki Nożnej w Cieninie Zabornym w dniu  5 września 2021r. 

• Turniej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Słupca w unihokeju w dniu 18 października 2021r. w Kowalewie 

Opactwie  

• Turniej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Słupca w halowej piłce nożnej w dniach 1 i 3 grudnia 2021r. w 

Kowalewie Opactwie 

• Mikołajkowy turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa OSP w Cieninie Zabornym w dniu 5 grudnia 2021r. w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie Zabornym. 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SŁUPCA  

         Na terenie Gminy Słupca działa Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. Biblioteka Publiczna w Cieninie 

Zabornym skupiała wg stanu na koniec 2021 roku łącznie 293 czytelników. Liczba wypożyczonych w 2021 roku książek wyniosła 



Raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok  117  

9574 (na zewnątrz) oraz 720 na miejscu. Zakupiono łącznie 490 książek.  Sytuacja pandemiczna nie była bez znaczenia dla 

działalności biblioteki, ograniczyła wizyty czytelników, choć mimo pandemii biblioteka świadczyła swoje usługi w trybie 

stacjonarnym w sposób ciągły.  

 

 

XV. PODSUMOWANIE 

 

            Wójt przedstawiając Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”, umożliwia mieszkańcom udział w dyskusji nad nim.                       

Mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie, po złożeniu pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady, popartego 

podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.  

          Debata nad niniejszym raportem poprzedzać będzie  udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy                          

o samorządzie gminnym. 

 

 

 

 

Opracowano według stanu na 31.12.2021  roku na podstawie: 

- sprawozdań, danych przekazanych przez pracowników merytorycznych, kierowników referatów, kierowników jednostek  

  organizacyjnych, źródeł wskazanych  w treści raportu  

- informacji wynikających ze sprawozdań, raportów, realizacji strategii, planów i projektów.   

 


