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I. WSTĘP 

 

        Na podstawie art. 28aa ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym wójt gminy do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy 

raport o stanie gminy. Zgodnie z delegacją ustawową zawiera on podsumowanie działalności wójta w 2018 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. Dla 

opracowania raportu zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 

31.12.2018 r. Dzięki danym porównawczym z lat wcześniejszych, w niektórych płaszczyznach raport ukazuje trendy 

rozwojowe i może być podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.  

 

 

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 



Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok  
4  

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 to: Piotrowice (709), Cienin Kościelny (502), Młodojewo 

(465), Kotunia (460), Cienin Zaborny (410), Wierzbocice (414), Cienin Zaborny-Parcele (398), Wilczna (361). Według stanu 

na dzień 31.12.2018 r. gminę Słupca zamieszkiwało 9557 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 66 os/km² i jest 

mniejsza od średniej dla powiatu słupeckiego. Liczbę ludności i dynamikę jej zmian w kresie od 2014 r. do 2018 r. 

przedstawiono na wykresie poniżej.  
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Liczba ludności (mieszkańców stałych) na przestrzeni pięciu lat wzrosła o 73 osoby. W latach 2014 – 2018 liczba urodzeń                    

i zgonów przedstawiała się w sposób opisany w tabeli. 
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Tabela nr 1. Przyrost naturalny w latach 2014-2018 

Rok 

bazowy 

Liczba ludności wg stanu na 31 

grudnia danego roku  

Liczba urodzeń Liczba zgonów Tendencja  

(malejąca, rosnąca) 

2014 9.484 120 89 rosnąca 

2015 9.466 96 101 malejąca 

2016 9.510 119 113 rosnąca 

2017 9.546 93 85 rosnąca 

2018 9.557 103 94 rosnąca 

 

Jak wynika z powyższych danych na przestrzeni 5 lat (z wyjątkiem 2015 roku) liczba zgonów jest mniejsza, aniżeli urodzeń.  

Struktura wiekowa i płci mieszkańców gminy Słupca według stanu na 31 grudnia 2018 roku przedstawiona została                           

w poniższej tabeli. 

   Tabela nr 2. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Słupca wg stanu na 31.12.2018r. 

 Wiek  Mężczyźni Kobiety  

 Przeprodukcyjny (0-18) 
 

1007 916  

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

 
3268 2874  

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

 
 

480 1013  

 Razem 4755 4803  
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W strukturze gminy w niewielkiej części przeważają kobiety, stanowią one 50,25 % ludności gminy.  Największą część wśród 

mężczyzn gminy Słupca stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym - jest to 3268 osób, co stanowi ok. 68,7 % wszystkich 

mężczyzn w gminie. 

 

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

organizacyjnych.  

Jednostki organizacyjne Gminy Słupca: 

1. Szkoła Podstawowa w Drążnej 

2. Szkoła Podstawowa 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 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) 

Instytucje kultury:  

11. Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym  
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12. Urząd Gminy w Słupcy  

 

            W okresie od września 2016 roku do kwietnia 2018 roku Gmina Słupca uczestniczyła w realizacji projektu Cyfrowe 

samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego 

(POWR.02.018.00-00-0001/16). Przedsięwzięcie realizowane było na terenie Wielkopolski przez 22 samorządy 

stowarzyszone w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, przy wsparciu finansowym Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu było 

usprawnienie obsługi klientów, poprzez uruchomienie w gminach kompleksowych rozwiązań informatycznych, 

pozwalających na internetową obsługę mieszkańców i przedsiębiorców, w obszarach dotyczących podatków                                       

i nieruchomości. W efekcie realizacji projektu Gmina Słupca uruchomiła dwa dodatkowe systemy dziedzinowe 

usprawniające pracę urzędu, uzyskała dwa komputery z niezbędnym osprzętem, a jej pracownicy uczestniczyli w 31 

różnotematycznych szkoleniach i warsztatach związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa i jakości pracy. Dodatkowo 

przeprowadzono kompleksowy audyt stanu bezpieczeństwa informacji potwierdzający, że gmina spełnia wymogi 

przewidziane prawem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych wykorzystywanych w systemach informatycznych. 

Kluczowym elementem projektu było wdrożenie systemu Platforma komunikacyjna, który dostępny jest pod adresem: 

www.eurząd.gminaslupca.pl 

System umożliwia 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. Gmina Słupca znajduje się w gronie samorządów innowacyjnych i nowoczesnych, które starają się 

https://eurzad.gminaslupca.pl/
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ułatwić obywatelom kontakt z administracją, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i poufności realizowanych 

transakcji. W 2018 roku wdrożono w Urzędzie Gminy system płatności bezgotówkowych. Wdrożono terminal, za pomocą 

którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej. Terminal 

akceptuje płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK. Gmina Słupca jest 

drugim z kolei urzędem na terenie Powiatu Słupeckiego, gdzie wdrożono ten instrument płatniczy. W 2018 roku łącznie 

wykonano  122 transakcje za pomocą terminala na łączną kwotę 21.146,46 zł.  

Gmina Słupca pozyskała również środki finansowe na kształcenie ustawiczne w kwocie: 5.264,00 zł z wkładem własnym                     

w wysokości 1.316,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

 

III.FINANSE GMINY 

 

      Podstawą polityki finansowej gminy Słupca w 2018 roku była Uchwała nr XLIV/299/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.                              

w sprawie budżetu na 2018 rok wraz ze zmianami w trakcie roku budżetowego (11 uchwał), która określiła źródła 

dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Kondycję finansową gminy definiuje wysokość osiąganych dochodów 

budżetowych.   

Najwyższy udział w dochodach miały dotacje z zakresu administracji rządowej, z których najważniejsze to: 

➢ świadczenia wychowawcze („Rodzina 500+”),  

➢ świadczenia rodzinne  

➢ świadczenia Dobry start,  
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➢ wspieranie rodziny (asystent – dofinansowanie do wynagrodzenia). 

Łączna kwota dochodów w dziale 855 Rodzina wyniosła 9.461.360,70zł.   

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

wykorzystanego do produkcji rolnej, którą wykonano w wysokości 813.827,26 zł.  

W 2018 roku udział podatków w dochodach ogółem stanowił ok. 31 % . Dla porównania w roku 2017 wyniósł on 28,55 % , 

natomiast w 2016 ukształtował się na poziomie 29,41 %. 

Udział procentowy  dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł w budżecie gminy Słupca przedstawia wykres. 
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Ogółem dochody budżetowe w 2018 roku planowane były na kwotę 39.507.101,65 zł, wykonano w wysokości 

39.472.439,58 zł, co stanowi 99,91 % założonego planu. 

W 2018 roku dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.130,21 zł. 

Dochody budżetowe za 2018 rok wg ważniejszych źródeł przedstawiały się następująco: 

➢ Dochody własne gminy 

• Podatki i opłaty lokalne  
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• 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  

• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy  

• Pozostałe dotacje  

➢ Subwencja ogólna dla gminy w tym:  

• Część oświatowa subwencji  

• 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 jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki 

pozostałe.  

• Dochody majątkowe w tym dotacje na realizację inwestycji.  
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Tabela nr 3. Struktura dochodów podatkowych gminy Słupca w 2018r. 

Rodzaj podatku Wpływ do budżetu w zł Udział w dochodach ogółem              

w % 

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie 

karty podatkowej  

97,51 0,02 % 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych  3.849.365,46 9,75% 

Podatek rolny od osób fizycznych i  prawnych  1.091.492,14 2,76% 

Podatek leśny od osób fizycznych i  prawnych 19.065,83 0,04% 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i  

prawnych 

245.063,53 0,62% 

Podatek od spadków i darowizn 87.665,03 0,22% 

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób 

fizycznych i  prawnych 

321.801,00 0,81% 

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa  

  CIT – 76.635,60      (0,19%) 

 PIT – 6.587.916,00 ( 16,69%) 

 

6.664.551,60 

 

16,88% 

Koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień  4.947,80 0,01% 
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Odsetki od nieterminowych wpłat  15.165,04 0,03% 

  

Tabela nr 4. Wpływy z innych opłat w 2018r.  

Rodzaj opłaty Wpływ do budżetu w zł Udział w dochodach ogółem    

w % 

Opłata eksploatacyjna 3.210,00 0,01% 

Wpływy z opłaty skarbowej  25.019,00 0,06% 

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  97.103,53 0,24% 

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST 142.199,81 0,36% 

Odsetki od nieterminowych wpłat  11,03 - 

 

Wydatki budżetowe gminy w 2018 r. kształtowały się następująco: 

➢ Wydatki majątkowe 2.156.260,82  

➢ Wydatki bieżące 35.679.170,64 z tego:  

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

Fundusz Pracy 13.617.282,47  

➢ Udzielone dotacje z budżetu gminy 3.792.197,96  

➢ Pozostałe wydatki rzeczowe 20.425.951,03  

Udział wydatków budżetowych według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres. 
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REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU  
 

Zadania majątkowe realizowane przez gminę w budżecie w 2018 roku to kwota 2.214.292,63zł, wykonanie: 2.156.260,82 zł 

co stanowi 97,38 % i tak:  

Tabela nr 5. Zadania majątkowe realizowane w 2018r.  

l.p. Nazwa zadania Plan Wartość Status zadania 

1. Przyłącze wodociągowe w m. Piotrowice  7 200,00 7 134,00 Zrealizowane  

2. Przebudowa drogi obręb Marcewek, Drążna  418 500,00 418 363,16 Zrealizowane 

3. Budowa wiaty przystankowej w m. Koszuty  5 000,00 0,00 Niezrealizowane  

4. Wiata przystankowa f.soł. Kowalewo Sołectwo  9 000,00 7 000,00 Zrealizowane 

5. Kupno i założenie kostki f.soł. Kotunia  2 900,00 2 899,97 Zrealizowane 

6. Zakup wiaty rekreacyjnej f.soł. Kąty  11 250,00 11 250,00 Zrealizowane 

7. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw f.soł.Drążna  15 691,28 15.691,28 Zrealizowane 

8. Nabycie nieruchomości Cienin Zaborny nr ew. 126/13  9 000,00 8 289,28 Zrealizowane 

9. Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia  30 000,00 17 500,00 Zrealizowane zgodnie z 
umowami  

10. System transmisji i głosowania do obsługi Rady Gminy  70 000,00 62 051,90 Zrealizowane 

11. Utwardzenie placu PSZOK  90 000,00 90 000,00 Zrealizowane 

12. Zakup samochodu osobowego do U.G. Słupca  80 000,00 66 380,50 Zrealizowane 

13. Zakup komputerów do ZSP Kotunia f.soł. Kotunia, 
Gółkowo, Kąty  

12 500,00 12 500,00 Zrealizowane 

14. Pomoc finansowa powiat słupecki szpital  791 399,00 791 399,00 Zrealizowane 

15. Oświetlenie uliczne f.soł.: Drążna, Kochowo, Kamień, 
Piotrowice, Wierzbno, Kowalewo Góry, Poniatówek, 
Kowalewo Op.  

96 535,23 95 249,97 Zrealizowane 

16. Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach  379 100,00 379 011,35 Zrealizowane 
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17. Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach f.soł. 
Koszuty  

10 000,00 9 600,00 Zrealizowane 

18. Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł. Koszuty  13 501,68 13 498,42 Zrealizowane 

19. Monitoring f.soł. Kotunia  2 000,00 1 999,00 Zrealizowane 

20. Utwardzenie placu i nasadzenie zieleni, umiejscowienie 
ławeczek przy budynku OSP w Cieninie Kościelnym f.soł.  

77 181,08 71 303,08 Zrealizowane 

21. Utwardzenie pozostałego placu f soł. Wierzbocice  960,12 960,12 Zrealizowane 

22. Zakup kosiarki na żyłkę f.soł. Gółkowo  1 404,00 1 404,00 Niezrealizowane 

23. Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wierzbocice  8 953,00 8 953,00 Zrealizowane 

24. Chodnik na placu zabaw i siłowni zewnętrznej f.soł. 
Młodojewo  

5 000,00 4 999,91 Zrealizowane 

25. Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą w Młodojewie 
f.soł. 

15 195,32 15 194,38 Zrealizowane 

26. Rozbudowa ogniska f. soł. Cienin Zaborny  5 000,00 5000,00 Zrealizowane  

27. Budowa zadaszenia nad tarasem f.soł. Cienin Zaborny 20 000,00 20 000,00 Zrealizowane  

28. Zakup materiałów do postawienia toalet na boisku 
gminnym f.soł. Pokoje 

15 000,00 15 000,00 Zrealizowane  

29. Kosiarka samojezdna ZSP Cienin Zaborny 8 000,00 0,00 Niezrealizowane 

30. Zakup urządzeń sportowych f.soł. Koszuty Parcele  4 021,92 3 628,50 Zrealizowane  

   2.156.260,82  

 

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 realizowane przez gminę w budżecie 2018 roku to kwota 533.230,04 zł, wykonanie                                    

- 509.562,26 zł, co stanowiło 95,56 % zaplanowanych środków i tak:  

Tabela nr 6. Zadania realizowane ze środków z Funduszu Sołeckiego w 2018r. 

 Sołectwo  Działanie Plan Wykonanie 

1. 
Wilczna  

Przygotowanie drogi i poboczy do utwardzenia i utwardzenie, konserwacja 

placu zabaw, kontrola placu zabaw 
20 014,99 19 221,40 

2. 
Marcewek 

Remont dróg gruntowych w soł. Marcewek, lampy solarne, organizacja Dnia 

Dziecka 
16 796,50 16 690,02 

3. Kamień Utwardzenie dróg gminnych 18 808,05 18 299,77 

4. Cienin Kolonia  Zakup i montaż tablic informacyjnych dot. posesji 11 968,76 11 968,76 

5. Kowalewo 

Opactwo 
 

Zakup i montaż lamp oświetleniowych, zakup farb na elewację świetlicy, 

renowacja placu zabaw, kontrola placu zabaw 
14 818,47 13 763,97 

6. 
 Niezgoda 

Utrzymanie placu zabaw,  naprawy placu zabaw, sali wiejskiej, kontrola placu 

zabaw, wywóz ścieków, zagospodarowanie terenu przed salą 
9 487,84 6 577,50 

7. Drążna Urządzenia i wyposażenie placu zabaw, lampa oświetleniowa solarna 21 691,28 21 391,28 

 

8. 
Kotunia 

Remont dróg gruntowych w sołectwie Kotunia, kupno i założenie kostki, 

wyposażenie szkoły w Kotuni - zakup komputerów 5 szt., Dzień Kobiet, dni 

rodziny, paliwo, olej, farby, kontrola placu zabaw, wywóz nieczystości, usł.dot. 

Dnia Kobiet i Dni Rodziny, wyposażenie kuchni przy wiacie, sprzęt 

nagłaśniający, monitoring, zakup siatki na piłkochwyty 

27 927,11 26 958,22 

9. 
Kowalewo 

Lustro drogowe, lampa oświetleniowa 2 szt., oświetlenie uliczne lampa 

solarna, zakup materiałów na imprezy sołeckie, zakup usług na imprezy 
9 655,47 9 627,66 
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Góry  sołeckie 

 

10. Wierzbocice 

Stoły i ławki, przykrycie do studzienki, wyposażenie pomieszczeń, materiały na 

imprezę integracyjną, zagospodarowanie i przeróbka pomieszczeń, usługi dot. 

imprez integracyjnych, utwardzenie pozostałego terenu, zakup traktorka 

ogrodowego 

20 886,66 20 874,03 

 

11. 

Koszuty 

Parcele 

Zakup tablic z numerami posesji, zakup tłucznia, zakup strojów sportowych, 

zakup siatki, przegląd urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakup urządzeń 

sportowych 

21 221,92 18 558,73 

12. Wierzbno Oświetlenie uliczne lampy 11 935,23 11 514,00 

 

13. 

Wola 

Koszucka-

Parcele 

Zakup ubrań koszarowych dla OSP, zakup lampy (uzupełnienie), zakup paliwa 

do kosiarki, opału, papy, tłucznia, siatki, wieszaka, parawanu, drzwi 

wejściowych, kostki, żwiru, cementu, przegląd placu zabaw i siłowni 

14 181,47 13 308,49 

14. Marcewo  Montaż lamp solarnych 11 164,14 11 099,99 

 

15. 

Kowalewo 

Sołectwo 

Czyszczenie, pogłębienie i udrożnienie rowu melioracyjnego w pasie drogowym 

drogi gminnej,  zakup i montaż wiat przystankowych, konserwacja placu zabaw 

i siłowni, kontrola placu zabaw 

14 818,47 11 483,70 

 

 

16. Gółkowo 

Zakup tablic z numerami posesji, wytyczenie drogi gruntowej z Gółkowa do 

Kowalewa, zakup komputera dla szkoły w Kotuni, konserwacja placu zabaw, 

zakup rynny, zakup materiałów na dni rodziny, dzień kobiet, dzień strażaka, 

energia elektryczna, założenie oświetlenia na placu zabaw, wiacie, scenie,  

organizacja dni rodziny, dnia kobiet, dnia strażaka, kontrola placu zabaw, zakup 

kosiarki na żyłkę, naprawa ciągnika do koszenia trawy, zakup nawozu i narzędzi 

do utrzymania boiska, paliwa i części do kosiarki 

18 439,27 17 044,85 
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17. 
Piotrowice 

Oświetlenie na ul. Wiśniowej i Agrestowej, zakup paliwa, zjeżdżalni, farb, 

Energia elektryczna, woda, kontrola placu zabaw, wywóz nieczystości 
30 139,82 27 491,85 

18. 
Cienin 

Kościelny 

Konserwacja placu zabaw, kontrola placu zabaw, utwardzenie placu i 

nasadzenie zieleni, umiejscowienie ławeczek przy budynku OSP w Cieninie 

Kościelnym 

29 905,14 29 413,48 

19. 
Cienin Zaborny 

Remont świetlicy wiejskiej, łapacze do piłki, budowa zadaszenia nad tarasem, 

rozbudowa ogniska 
33 525,90 33 525,90 

20. Pokoje Dzień Dziecka, zakup materiałów do postawienia toalet na boisku gminnym 15 656,61 15 655,36 

21. 

Kąty 

Projekt zmiany organizacji ruchu (oznakowanie miejscowości, projekt, znaki), 

zakup wiaty rekreacyjnej, zakup zestawu komputerowego dla ZSP Kotunia,  

materiały na spotkania integracyjne, kontrola placu zabaw 

16 394,19 15 511,40 

22. 

Korwin 

Zakup materiałów na spotkania integracyjne oraz materiały na remont 

świetlicy wiejskiej i placu zabaw, zestaw nagłaśniający, kontrola placu zabaw, 

usł.dot.spotkań integracyjnych, 

13 108,64 13 104,67 

23. 
Nowa Wieś  

Wykończenie drogi gminnej w m. Zaborze, polegające na spryskaniu emulsją 

asfaltową i grysem nawierzchni drogi 
14 013,84 13 997,40 

24. 

Młodojewo 

Zakup namiotu, krzeseł składanych, stołu i ławek, kontrola placu zabaw i 

siłowni, chodnik na placu zabaw i siłowni zewnętrznej, remont garaży OSP 

Młodojewo, modernizacja boiska wraz z infrastrukturą 

28 195,32 27 412,40 

25. Poniatówek Remont drogi, oświetlenieF uliczne - lampa solarna 10 962,98 10 960,00 

26. Kochowo Remont drogi gminnej, lampa solarna, Dzień Dziecka, piknik rodzinny, mikołajki 10 996,51 9 458,15 
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zakup materiałów, Dzień Dziecka, piknik rodzinny, mikołajki, zakup usług 

27. Młodojewo 

Parcele 
Remont dróg gminnych, wyrwanie krzewów, wysypywanie tłucznia 13 946,79 13 946,78 

28. 
Koszuty 

Budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej, dokończenie budowy wiaty 

wiejskiej 
23 501,68 23 098,42 

29. 
Pępocin  

Oznakowanie sołectwa Pępocin, naprawa nawierzchni asfaltowych, lampa 

oświetleniowa 
9 320,21 8 296,50 

30. 

Rozalin 

Zakup tablic z numerami posesji, remont drogi gruntowej koło budynku 

komunalnego, wyposażenie wiaty rekreacyjnej, materiały na przystanek i 

ogrodzenie, zakup grilla, imprezy integracyjne dla dzieci 

19 746,78 19 307,58 

   Łącznie 533 230,04 509 562,26 

 

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok ustalony został w wysokości 40.738.500,65 zł, wykonanie wyniosło 

37.835.431,46 zł, co stanowiło 92,87 %.  

W 2018 roku wydatki na jednego mieszkańca  gminy wyniosły 3.958,52 zł. 

 

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec 2018 roku: 

OSOBY FIZYCZNE: 

1) Podatek rolny – 90.246,69 zł 

2) Podatek od nieruchomości – 340.903,21 zł 
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3) Podatek leśny – 0,00 zł 

4) Podatek od środków transportowych – 153.861,78 zł 

OSOBY PRAWNE: 

1) Podatek rolny – 494,99 zł 

2) Podatek od nieruchomości – 706.010,65 zł 

3) Podatek leśny – 0,00 zł 

4) Podatek od środków transportowych – 2.916,54 zł 

 

Na terenie gminy Słupca w 2018 roku obowiązywała miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zgodna z Uchwałą Nr XXVIII/194/16 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowania odpadami komunalnymi: 

1)  10,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są  w sposób selektywny 

2) 30,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny. 

Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji - 8.348  

Liczba nieruchomości według złożonych deklaracji - 2506 

Liczba nieruchomości (odpady zbierane selektywnie) - 2392 

Liczba nieruchomości (odpady zbieranie nieselektywnie) - 114 

Liczba nieruchomości (z kompostownikiem) - 1623 

Liczba nieruchomości (brak kompostownika) - 883 
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Liczba wydanych decyzji – nie złożono deklaracji - 8 

Łączna kwota zaległości na dzień 31.12.2018r. - 61.386,40 zł 

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych - 123 na kwotę: 61.386,40 zł. 

Na dzień 31.12.2018 roku w ewidencji podatkowej gminy Słupca nie figurowały odroczenia płatności w podatkach rolnym, 

od nieruchomości, leśnym i od środków transportowych.  

Umorzenia zaległości na koniec 2018 roku: 

OD OSÓB FIZYCZNYCH: 

1) podatek rolny – 3.288,00 zł 

2) podatek od nieruchomości – 21.299,00 zł 

3) podatek leśny – 0,00 zł 

4) podatek od środków transportowych – 13.071,00 zł 

5) odsetki- 42,00 zł  

OD OSÓB PRAWNYCH: 0,00 zł. 

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2018 roku wynoszą: 

1) podatek od nieruchomości - os. fizyczne - 27.286,40 zł 

2) podatek od nieruchomości os. Prawne - 9.078,02 zł 

3) podatek rolny – os. fizyczne - 78,00 zł 

4) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne -2.650,00 zł 

5) Odsetki - os. prawne – 0,00zł 
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6) Odsetki - os. fizyczne- 139,00 zł 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2018-2033 dla gminy Słupca przyjęta uchwałą Rady Gminy nr XLIX/298/17 z 

dnia 28.12.2017r. zakładała bieżące zadania do realizacji w 2018 r. o wartości 1.912.997,09 zł. W 2018 roku w WPF 

dokonano zmian: 

➢ Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/367/18 z dnia 16.10.2018r. – zmieniono załącznik nr 1 do uchwały „Szczegółowy 

kształt i zakres danych budżetowych WPF” oraz załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. 

➢ Zarządzeniem Wójta Gminy Słupca nr 80/2018 z dnia 05.11.2018 r. zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały 

„Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”. 

na co złożyły się w zakresie wydatków bieżących:  

Tabela nr 7. Zmiany w WPF w 2018r. 

Nazwa zadania Łączne nakłady Limity wydatków                     

w 2018 r. 

Wykonanie 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Słupca. 

4.452.498,40 1.097.298,52 1.047.257,47 

Ogółem 4.452.498,40 1.097.298,52 1.047.257,47 

 

Umowa obowiązująca w 2018 roku została rozwiązana przez wykonawcę z przyczyn ekonomicznych w dniu 09.07.2019r. W 

dniu 17.07.2018r. została zawarta umowa na tymczasowe świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
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komunalnych na okres 17.07.2018 r. - 31.10.2018 r. Kolejno w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono nowego 

wykonawcę usługi na okres 01.11.2018 r. - 31.12.2020 r.  

Kwota długu przypadająca na 2018 rok - 7.078,00 zł.  

 

IV.MIENIE KOMUNALNE  

 

Stan mienia komunalnego gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2018 roku stanowił wartość 31.455.977,24 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 Gminnego na dzień 1 stycznia 2018 roku 

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminnego na dzień 1 stycznia 2018 roku 

Nazwa  Wartość  

• Grunty  8.486.993,87  

• Budynki i lokale  3.215.373,95  

• Obiekty inżynierii lądowej  18.692.069,13  

• Kotły i maszyny  6.979,00  

• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.  162.789,89  

• Maszyny, urządzenia i aparaty  14.000,00  

• Urządzenia techniczne  24.905,10  

• Środki transportu  99.980,20  
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• Narzędzia, przyrządy, ruchomości  261.044,49  

Wartość ogółem  30.664.135,63  

        
        Tabela nr 9. Stan mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy.   

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy  

Nazwa  Wartość  

Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2018 roku 30.664.135,63  

Przychody w okresie sprawozdawczym  1.052.871,22  

Przekazano jednostkom w okresie sprawozdawczym  261.029,61  

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku  31.455.977,24  

         

W od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 1.052.871,22 zł 

co spowodowane było przyjęciem nowych inwestycji, zakupy inwestycyjne. Wartość mienia komunalnego w tym okresie 

zmniejszyła się o kwotę 261.029,61 zł ze względu na przekazanie jednostkom wybudowanych obiektów i  zbycia gruntów. 

Na koniec roku 2018 na kontach 080 istniały dwie rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika                                                                           

z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Opactwo na kwotę 3.142,00 zł, budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. 

Kowalewo Sołectwo na kwotę 8.487,00zł, rozbudowa szkoły o Wiejskie Centrum Spotkań w Koszutach – 388.611,35 zł oraz 

towar na toalety na boisku sportowym w miejscowości Pokoje – 15.000,00 zł. 

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

01.01.2018 r. stanowiło wartość  11.929.146,37 zł, które w ciągu roku nie uległo zmianie.  Jednostki oświatowe szkół                            

i przedszkoli z tego tytułu nie osiągają  przychodów. Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień                            

1 stycznia 2018 roku stanowiło wartość 39.319,96 zł, na dzień 31.12.2018 r. - 34.819,96 zł.  Stan mienia komunalnego 
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Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele  na dzień 1 stycznia 2018 roku stanowił wartość  

34.784.488,91 zł. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zakupione 

przez zakład środki trwałe w tym: pompy, minikoparka Kubota i Mercedes Sprinter (kwota 156.500,00 zł), z powodu 

likwidacji mienia majątek zmniejszył się o kwotę 2.194.925,51 (oczyszczalnia ścieków, koparka, sprężarka, komputer-

serwer), kolejno uległo zwiększeniu o kwotę 50.983,39 tj. wykonane inwestycje i majątek przekazany przez gminę w tym: 

              Tabela nr 10. Inwestycje i majątek przekazany na rzecz GZWiK w 2018 roku  

• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice 7.134,00  

• Sieć wodociągowa w m. Cienin Kościelny  7.908,67  

• Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w m. Róża  15.101,52  

• Sieć wodociągowa w m. Rokosz  1.819,76  

• Sieć wodociągowa w m. Józefowo  11.730,92  

• Sieć kanalizacyjna w m. Wilczna  7.288,52  

      Razem  50.983,39  

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  wynosił 32.797.046,79 

zł.  

Dochody uzyskane w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu 

wykonywania prawa własności  i innych praw majątkowych.  

  
          Tabela nr 11. Dochody uzyskane w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa  

                                własności  i innych praw majątkowych.  

•  dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd  8.281,99  

•  dochody z dzierżawy   4.813,58  

•  dochody ze sprzedaży mienia komunalnego  388.808,24  



Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok  
28  

•  odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych 

wpłat należności  

  

1.646,69  

 Osiągnięte dochody ogółem:   403.550,50  

  

  Uszczegółowione dane, dotyczące nabytych i zbytych nieruchomości przedstawia tabela.  

 
Tabela nr 12. Zmiany w ewidencji nieruchomości (zbycia i nabycia) w 2018 roku. 

 
L.p. 

Miejscowość 
Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 

Oznaczenie 
wg ewidencji 

gruntów Sprzedaż/nabycie/tryb 

 
Cena  

zbycia netto 
Cena 

zbycia brutto 

Data 
zbycia/podpisania 
aktu notarialnego  

 ZBYCIA  

1. Rozalin 128 1,4700 R sprzedaż przetargowa 135.000,00 166.050,00 23.01.2018 

2. Cienin Zaborny 34/1 0,0466 B sprzedaż przetargowa 10.000,00 12.300,00 23.01.2018 

3. 
Cienin Zaborny 454/23 0,0039 B 

sprzedaż 
bezprzetargowa 

5.880,00 

7.232,40 24.07.2018 
4. 

Cienin Zaborny 454/24 0,0216 BR 
sprzedaż 

bezprzetargowa 
 

5. Młodojewo 194/5 0,7200 R sprzedaż przetarg 70.700,00 86.961,00 04.10.2018 

6. Kotunia 29/7 1,0815 R sprzedaż przetargowa 161.600,00 198.768,00 29.10.2018 

 Raty z tytułu 
nabycia lokali      

 
5.628,24 5.628,24  

 Łącznie:   3,3436   388.808,24 476.939,64  

         

 NABYCIA  

1. Cienin Zaborny 126/13 0,0240 Ł nabycie   7.200,00 14.12.2018 

 Łącznie:  0,0240    7.200,00  
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Osiągnięte dochody z mienia komunalnego przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów komunalnych, remonty 

budynków, zakup węgla do ogrzewania budynków posiadających c.o. i wydatki, związane z wyceną nieruchomości.  

Na koniec 2018 roku gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości  76.216.990,06 zł w tym: 

• stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy  31.455.977,24 zł  

• stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych 11.929.146,37 zł  

• stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  34.819,96 zł  

• stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

32.797.046,79 zł  

•  

Ponadto gmina posiada udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.  w Kaliszu – udziału opiewają na kwotę 

314.024,00 zł.              

 
 
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 2018 roku.  
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Łączna liczba lokali, które posiada gmina to 83 (76 - użytkowanych 2867,48 m², 5 - wyłączonych z użytku - pałac Cienin 

Zaborny- Parcele 307,10 m², 1 - lokal oraz 1 lokal o pow. 71.01 m² w miejscowości Nowa Wieś - umowa użyczenia lokalu na 

rzecz gminy Słupca, 1 lokal użytkowy o pow. 35,00 m²). 

Liczba lokali mieszkalnych - 82 szt., pow. 3235,59m2, w tym:  

• z instalacją wodociągową – 82 

• z instalacją kanalizacji – 34 

• z centralnym ogrzewaniem – 27 nie spełniających standardów technicznych do zamieszkania – 6 szt., pow. 

3780,11m2² (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.  

• pozyskane w roku 2018 r – 6 szt. o powierzchni 233,00m². 

Tabela Nr 13. Zestawienie budynków mieszkalnych, będących w zasobie gminy (wynajmowanych) na  dzień 31.12.2018r.   

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  
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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   261,89   6   komunalne  

16. Drążna   37,00   1   komunalne  

 Ogółem 2 867,48 76    

 

REMONTY WYKONANE W 2018 ROKU: 

• Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ośrodka zdrowia -  Cienin Kościelny 84 na lokale mieszkalne, 

czerwiec/lipiec 2018r. – 27.060, 81zł + 4.000,00 zł 

• zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola - Cienin Zaborny-Parcele 51a na lokale mieszkalne, 

czerwiec/lipiec 2018r. – 52.059,93 zł +2.000,00 zł 

• częściowy remont stropu i konstrukcji dachu w budynku komunalnym Cienin Kościelny 80, październik 2018r, 

13.000,00zł 

• remont pomieszczeń dawnej szkoły podstawowej w Wierzbocicach 52 z przystosowaniem do funkcji mieszkalnej                 

(2 lokale) – grudzień 2018r, 39.000,00zł 

• docieplenie ściany szczytowej w budynku komunalnym w Wierzbocicach 52, grudzień 2018 r, 10.000,00 zł 
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• docieplenie ściany szczytowej w budynku komunalnym w Cieninie Zabornym-Parcele 51A, grudzień 2018 r, 

10.000,00 zł.  

• Przeglądy budowlane budynków komunalnych za 2018 r (przeglądy roczne) – grudzień 2018, 5.600,00zł 

 

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 Słupcy są wynajęte na podstawie umowy najmu, a bankomat posadowiony 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 14. Lokale i nieruchomości, będące przedmiotem użyczenia na rzecz innych podmiotów w 2018r. 

L.p. Rodzaj 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 01.01.2017 - 
31.12.2019 

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 

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. Słupca, dz. nr 1661, część dz. o pow. 2,30 m2 01.08.2012 - czas 
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(bankomat) ul. Sienkiewicza  16 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 

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 2018-2020 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Słupca przyjęty zarządzeniem nr 129/2017 Wójta Gminy Słupca 

z dnia 29 grudnia 2017 roku określa główne kierunki działań związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2018 

- 2020. 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) – 13 umów, na cele rekreacyjne (1 umowa) oraz w celu posadowienia kontenerów na 

odzież używaną (1).  

Tabela nr 15. Zestawienie umów dzierżaw gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.   

L.p. Podmiot Miejscowość/nr działki powierzchnia 
[ha] 

czas trwania umowy 

1. Osoba fizyczna cz. dz. Rozalin 146/2 0,1100 14.12.2016-13.12.2020 

2. Osoba fizyczna Drążna  dz. nr 382/2 0,3600 24.04.2016-23.04.2019 
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3. Osoba fizyczna Drążna dz. nr 304/2 0,2200 24.04.2016-23.04.2019 

4. Osoba fizyczna Drążna dz. nr 219/2 0,7419 27.11.2018-26.11.2021 

5. Osoba fizyczna Nowa Wieś dz. nr 60 0,9800 01.05.2010-30.09.2020 

6. Osoba fizyczna Cienin Zaborny Parcele dz. nr 431/17 431/18 1,7049 01.05.2010-30.09.2020 

 

7. Osoba fizyczna Wilczna 165/5 0,6300 05.05.2016-04.05.2019 

8. Osoba fizyczna Wilczna 168/2, 172/2 1,6100 05.05.2016-04.05.2019 

9. Osoba fizyczna Marcewek 199/7 0,8731 05.05.2016-04.05.2019 

10. Osoba fizyczna Kamień 280 0,6300 06.05.2016-05.05.2019 

11. Osoba fizyczna  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 o pow. 0,0001 ha 
Kontenery na odzież używaną 
 

0,0010 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.05.2016-23.05.2020 

12. Osoba fizyczna Cienin Zaborny - Parcele 453/12 1,0949 17.07.2018-16.07.2021 

13. Osoba fizyczna część "A" dz. nr 146/2 Rozalin 0,1403 09.08.2018-08.08.2021 

14. Osoba fizyczna część "B" dz. nr 146/2 Rozalin 0,1200 09.08.2018-08.08.2021 

15. Osoba fizyczna część "C" dz. nr 146/2 Rozalin 0,1156 09.08.2018-08.08.2021 

 Łącznie:  9,3407  

 

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

31.12.2018r. przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela nr 16. Nieruchomości będące w użytkowaniu gminy na podstawie umów użyczenia wg stanu na dzień  31.12.2018r.  

L.p. Strona umowy  Obręb geodezyjny/ Nr działki Okres trwania umowy Cel użyczenia 

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

Kościelny 

14.05.2008-13.05.2018 (aneks) cele społeczno-

kulturalne,  

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 Wola Koszucka - 

Parcele 

dz. nr 94/1 obręb Wola Koszucka - 

Parcele 

04.05.2015-31.12.2015 

(aneksowano do 31.12.2018) 

działalność pożytku 

publicznego (garaż)  
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8. OSP Wierzbno dz. nr 189/5, 192, 74 obręb 

Wierzbno 

05.10.2015-04.10.2025 cele społeczno-

kulturalne,  

9. Osoba fizyczna  cz. dz. nr 61, obręb Józefowo 17.12.2015-16.12.2025 teren zajęty pod 

kapliczkę  

10. Osoba fizyczna  cz. dz. nr 36/3 obręb Kochowo 01.08.2016-31.07.2026 posadowienie wiaty 

przystankowej  

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

realizował będzie 

zadania własne gminy,  

12. OSP Wierzbocice dz. nr 549/1 obręb Wierzbocice 10.03.2014-09.03.2024 rozbudowa i 

zagospodarowanie 

terenu 

13. OSP Rozalin dz. nr 215 obręb Rozalin 01.06.2011-31.05.2021 remont i termo-

renowacja 

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

15. 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, 
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imprez, zebrań.   

16. OSP Cienin Kościelny dz. nr 140/19 Cienin Kościelny 18.05.2009-17.05.2019 

aneksowano 02.06.2010 

(dodano elementy związane z 

wykonywaniem robót 

remontowych)  

aneksowano 09.02.2018 (okres 

użyczenia do 31.12.2021) 

prowadzenie w dwóch 

pomieszczeniach 

świetlicy  

17. Osoba fizyczna 

 

Obręb geodezyjny Nowa Wieś  

5/24 o pow. 0,0436 ha oraz 5/25 

o pow. 0,0476 

Nowa Wieś 10/2 

28.11.17- 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 
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VI. INFROMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGAMÓW I STRATEGII  
 
  

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

Słupca na lata 2014-2020 wymieniono  cele strategiczne oraz cele operacyjne. Poniżej stan realizacji wg stanu na koniec 

grudnia 2018 roku. 

1. 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.  

➢ CEL OPERACYJNY nr 2 – Działania  na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

• Opracowanie Planu Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Słupca – obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości, są one priorytetowo dostosowywane do 

potrzeb inwestorów. Zgodnie z kierunkami rozwoju ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, samorząd gminny podjął w roku 2018 uchwałę o przystąpieniu do zmian                               
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w zagospodarowania przestrzennym  terenów położonych w obrębach Kąty i Kotunia, z przeznaczeniem na  

produkcję i usługi celem poszerzenia ofert inwestycyjnych.  

• 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 w Polsce na lata 2014 –2020, 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, część lokalu w trakcie adaptacji na mieszkania komunalne                        

z uwagi na potrzeby z tym zakresie. 

➢ CEL OPERACYJNY nr 3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych  

• Budowa zakładu produkcyjnego Hellermann Tyton sp. z o.o. – poprzez zachęty dla inwestorów oraz grunty 

przeznaczone na cel aktywizacji gospodarczej w 2015 roku Hellermann Tyton sp z o. o. rozpoczął swoją działalność w 

miejscowości Kotunia. W 2019 roku firma planuje rozbudowę zakładu.  

• Opracowanie programu promocji gminy Słupca – opracowano elektroniczną ofertę inwestycyjną  w formie strony 

internetowej www.zainwestuj.gminaslupca.pl, która kompleksowo informuje o warunkach inwestowania na terenie 

gminy Słupca. W 2018 roku sfinalizowano projekt, w którym uczestniczyła gmina Słupca p.n. „Cyfrowe samorządy 

atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego 

http://www.zainwestuj.gminaslupca.pl/
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(POWR.02.018.00-00-0001/16)”. Dzięki temu uruchomiono platformę komunikacyjną  eUrząd, która umożliwia 

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.   

2. 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 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym jedna w Krajowym 

Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Szerzej w rozdziale pt. „Bezpieczeństwo” niniejszego raportu.  

➢ CEL OPERACYJNY nr 2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i gazowej 

• Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - wybudowano oczyszczalnię ścieków, którą oddano do użytku w 2017 roku.  

• Budowa sieci gazowej w gminie Słupca – długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi ok. 21 km. Sukcesywnie 

rozbudowywana.  

➢ CEL OPERACYJNY nr 3 Remonty dróg gminnych – w 2018 roku drogi gminne remontowane były ze środków 

przeznaczonych na ten cel w łącznej kwocie 292.200,00 zł. 

➢ 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, 
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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 w części miejscowości na terenie gminy takich jak: Korwin, Młodojewo, Róża, Koszuty, Koszuty-Parcele, 

Wola Koszucka Parcele, Bielawy, Cienin-Perze, Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Gółkowo, Grobla, Kąty, Kotunia, 

Kochowo, Kowalewo Sołectwo, Stara Wieś, Wierzbocice, Wilczna. 

 
3. Cel strategiczny nr III - Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom gminy poprzez rozwój kultury, oświaty oraz 

sportu. 

➢ CEL OPERACYJNY nr 1 – Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

• Zagospodarowanie terenów na cele turystyczne wokół jeziora Powidzkiego w miejscowości Kochowo i jeziora 

Słupeckiego w miejscowości Piotrowice, Korwin, Jaworowo i Róża – w miejscowości Kochowo, które znajduje się                          

w sąsiedztwie jeziora Powidzkiego, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono tereny 

prywatne na cele turystyczne. Teren wokół jeziora Słupeckiego: w miejscowości Piotrowice na boisku, znajdującym się 

w sąsiedztwie jeziora, stworzono przestrzeń rekreacyjną (siłownia zewnętrzna, boisko do siatki, do gry w piłkę nożną) 

wypoczynku (altana, wiata, grill, plac zabaw), a także zainwestowano w przyłącze wodociągowe na boisku przy jeziorze 

Słupeckim. W miejscowości Korwin znajduje się miejsce aktywności sportowej i wypoczynku (siłownia zewnętrzna, plac 

zabaw, altana). W 2018 roku dokonano zakupu materiałów na spotkania integracyjne oraz materiały na remont 

świetlicy wiejskiej i placu zabaw oraz zestaw nagłaśniający. W miejscowości Róża przy Jeziorze Słupeckim znajduje się 

altana oraz elementy zabawowe i siłowe. W miejscowości Młodojewo znajduje się wiata rowerowa, ale także  boisko 
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sportowe. W miejscowości Niezgoda istnieje miejsce wypoczynku i rekreacji przy świetlicy wiejskiej. Bliżej jeziora 

Powidzkiego grunty prywatne przeznaczono na cele letniskowe.  

• Strategia zakładała budowy boisk, ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych – do końca 

2018 roku: zakończony został II etap budowy boiska wielofunkcyjnego w Drążnej, urządzono boisko przy SP w Cieninie 

Kościelnym. W gminie funkcjonują sale gimnastyczne przy szkołach: Cieninie Zabornym, Cieninie Kościelnym, mniejsza w 

Kotunia, większe w Koszutach i w Kowalewie Opactwie. Samorząd gminy Słupca przeznaczył część środków w celu 

opracowania dokumentacji technicznej na budowę ścieżki relacji Słupca – Kosewo, której znaczna część przebiega przez 

teren gminy Słupca w miejscowości Piotrowice oraz Józefowo i Kochowo. Sukcesywnie nabywane są grunty prywatne na 

tych terenach. Na boisku w Kotuni zakupiono piłkochwyty oraz wybudowano wiatę. 

• 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  

• Budowa świetlicy w Koszutach  – 14.05.2018 roku wszczęto postępowanie pn. ”Rozbudowa szkoły podstawowej                            

o ogólnodostępne miejsce – wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty-Parcele”, które zakończyło się unieważnieniem 

w dniu 30.05.2018 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy p.z.p, gdyż oferta z najniższą ceną 

przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli 440 000,00 zł brutto. 
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W 2018 r. zadanie podzielono na II etapy (I- stan surowy zamknięty zrealizowany do 7 grudnia 2018 roku - zakończenie 

inwestycji planowanie do końca 2019 roku). 

• Budowa świetlicy w Drążnej – podjęto działania w celu budowy świetlicy   

W większości sołectw znajdują się place zabaw lub/oraz miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych – boisko lub świetlica, 

dlatego zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku przeznaczane były nie tylko na kontrole, 

konserwacje i naprawy placów zabaw w sołectwach takich, jak: Wilczna, Kowalewo Opactwo, Niezgoda, Drążna, Kotunia, 

Kowalewo-Sołectwo, Gółkowo, Piotrowice, Cienin Kościelny, Kąty, Korwin, Młodojewo, Wola Koszucka-Parcele,  ale 

również na zakupy towarów i usług, niezbędnych do remontów świetlic i placów/boisk. Środki na ten cel przeznaczono w 

następujących sołectwach: Kowalewo Opactwo, Niezgoda,  Gółkowo, Wierzbocice,  Cienin Zaborny, Kąty, Korwin, 

Młodojewo, Koszuty, Rozalin.  

• modernizacje budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie gminy – od momentu wejścia w życie 

dokumentu strategicznego do końca 2018 roku zostały zmodernizowane wszystkie budynki użyteczności publicznej, 

stanowiące własność gminy lub będące w użyczeniu gminy.  W planach od 2017 roku jest tez reorganizacja Biblioteki 

Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. W 2018 roku złożono wniosek w ramach WRPO, Oś priorytetowa: 

Włączenie Społeczne, Poddziałanie: Usługi społeczne i zdrowotne. Wartość wniosku: 782.220,00 zł. Wnioskowana kwota 

dofinansowania: 743.109,00 zł. Ocena wniosków: do końca czerwca 2019r. Projekt przewiduje różne formy aktywności 

dla seniorów wraz z dostosowaniem pomieszczeń w budynku OSP Cienin Kościelny.  

➢ CEL OPERACYJNY nr 3 - Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa w gminie,  



Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok  
44  

• wprowadzenie programu zajęć dodatkowych dla uczniów szkół w Słupcy – W 2018 r. CUW rozpoczął realizację projektu 

„Słupca stawia na eksperyment!” RPWP.08.01.02-30-0029/17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014 – 2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Wartość projektu: 501 600,00 zł, w tym 

dofinansowanie: 476 520,00 zł. Zakres wsparcia dla uczniów na rok 2018/2019: podniesienie jakości i efektywności 

kształcenia w szkołach podstawowych   na terenie gminy Słupca w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych 

uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych 

kompetencji zawodowych przez nauczycieli, doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt 

realizowany we wszystkich szkołach podstawowych. Szerzej w rozdziale pt. „EDUKACJA” niniejszego raportu.  

 

VII. ŁAD PRZESTRZENNY  
 
 
Na terenie gminy Słupca na koniec 2018 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.  Uchwała ta zachowała 

zapisy planów, zatwierdzonych uchwałami, wymienionymi w pozycjach od 1-5 poniższej tabeli. Teren gminy pokryty jest 

planem w 100 procentach.  
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Tabela nr 17. Rejestr obowiązujących uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego na dzień  31.12.2018r.  

Lp. Nr 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. 

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 dnia  

03 grudnia 2008r. 

12. XXXII/169/09 w sprawie uchwalenia  zmiany  miejscowego  
planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Słupca  

 
30.06.2009 

 
Nr 157 poz. 2702 z dnia 26.sierpnia 2009r. 
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dla  wybranych 
terenów  w  miejscowości  Piotrowice  i  Wola  Koszucka  

Parcele 

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, Poniatówek i Wola 

Koszucka Parcele 

 
 

26.08.2010 

 
 

Nr 216 poz. 3927 z dnia  22 października 2010r. 

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. 
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20. LI/324/14 w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

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 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. 

27. XXVI/172/16sprawie 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. 
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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. 

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. XLIX/341/18w sprawie zmiany miejscowych planów   
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zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w gminie Słupca. 

28.06 2018 poz. 5967 z dnia 18 lipca 2018 r. 

36. 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. 

. 

Dnia 20 września 2018r. Rada Gminy Słupca podjęła Uchwałę Nr LII/351/2018 o aktualności studium uwarunkowań                            

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów.  

Na podstawie rejestru planów miejscowych, będących w trakcie opracowania, a ujętych w tej analizie stwierdzono, że: 

➢ Zakończono procedurę planistyczną podjętą: 

1. Uchwałą Nr LI/326/14 Rady Gminy Słupca z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca, 

zmieniona uchwałą Nr VI/34/15 Radę Gminy Słupca z dniu 5 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy 

Słupca z dnia 15 maja 2015 roku zatwierdzonymi uchwałami nr:  

a) XV/78/15 Rady Gminy Słupca z dnia 26.11.2015r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Poz. 8493 z dnia 15 grudnia 2015r.);  

b) XXXIV/236/17 Rady Gminy Słupca z dnia 30.03.2017 (Dz. U. Woj. Wlkp. Poz. 3401 z dnia 19 kwietnia 2017r.); 

c) II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30.11.2018r ( Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Poz. 9914 z dnia 12 grudnia 2018r.) 

2.  Uchwałą Nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Słupca z dnia 21 czerwca 2017 r., podjętą przez Radę Gminy Słupca, w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych 

terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-
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Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-

Parcele, Żelazków zatwierdzonymi uchwałami nr: 

a) XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28.06.2018r (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Poz. 6139 z dnia 30 lipca 2018r); 

b) VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14.03.2019r (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Poz. 3047 z dnia 21 marca 2019r). 

3.Uchwałą nr XLV/317/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca, zmieniona 

Uchwałą XLVIII/333/18 z dnia 30 maja 2018r. zatwierdzona uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28.03.2019 

(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz.3953 z dnia 12 kwietnia 2019r.). 

 

➢ W trakcie procedury planistycznej jest 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.  

Zgodnie z § 2 uchwały LII/351/2018 postanowiono uznać częściową nieaktualność studium w zakresie w zakresie granicy 

strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy K-6015 Powidz, granicy Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego, granicy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Powidzko-

Bieniszewskiego.  Ponadto uznano też, że studium wymaga również aktualizacji pod względem istniejącego faktycznego 

użytkowania terenów.  Wobec tego w dniu 16.10.2018 r. Rada Gminy Słupca podjęła uchwałę nr LIII/363/18 w  sprawie  

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 
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w zakresie granicy strefy ochronnej terenu zamkniętego stanowiącego kompleks wojskowy K-6015 Powidz, granicy 

Powidzkiego Parku Krajobrazowego, granicy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, granicy Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Powidzko-Bieniszewskiego, zabudowy usługowej, produkcyjnej, letniskowej, eksploatacji kruszyw naturalnych 

oraz aktualizacji studium pod względem istniejącego, faktycznego użytkowania terenów.  

Biorąc pod analizę  wnioski predysponowane do zmiany planu w tym studium w łącznej ilości 6 w tym 5 do zmiany studium 

należy stwierdzić, że wnioski do zmiany studium objęte są podjętą wyżej cytowaną uchwałą do zmiany studium, natomiast 

wniosek do zmiany planu objęty jest postępowaniem planistycznym podjętym uchwałą nr III/14/18 Rady Gminy Słupca                        

z dnia 20 grudnia 2018 r. (etap zbierania wniosków do dnia 10 kwietnia 2019 r.). 

Według danych na 31 grudnia 2018 roku, struktura pokrycia planem w konkretnych kierunkach przedstawia się 

następująco: 

1. Teren zabudowy mieszkaniowej – 15,8% w tym zabudowy wielorodzinnej – 0,1% 

2. Tereny zabudowy usługowej – 15,8% w tym usług publicznych – 0,3% 

3. Tereny użytkowane rolniczo – 35,5 % w tym tereny zabudowy zagrodowej – 35,5% 

4. Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej – 7,4% 

5. Tereny zieleni i wód – 10,2% 

6. Tereny komunikacyjne – 10% 
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7. Tereny infrastruktury technicznej – 5,3%. 

Kierunki przeznaczenia terenów w gminie przestawia poniższy wykres. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 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).  
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NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku istniały 3 przypadki niezgodności w numeracji porządkowej, które do czasu sporządzania 

raportu zostały skorygowane. W 2018 roku nadano 52 numery porządkowe. W dniu 20.09.2018 roku Rada Gminy Słupca 

podjęła uchwałę Nr LII/358/18w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowice oraz zniesienia nazwy ulicy 

Pszenicznej (Dz. U. Woj. Wielkp. poz. 7890 z dnia 15 października 2018r).  

 

 

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 2018 roku Rada Gminy Słupca podjęła uchwałę 

Nr XLVI/327/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupeckiemu na 

dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego.  Na realizację powiatowego 

publicznego transportu zbiorowego w roku budżetowym 2018 przeznaczono kwotę dofinansowania do wysokości 
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92.000,00zł. Następnie wójt gminy i starosta słupecki w dniu 27 marca 2018r. podpisali umowę Nr ZC.272.43.2018. z której 

wynika że gmina przekazuje dotację celową w wysokości 76.204,80zł na podstawie wyliczeń przesłanych przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A..  Z wyliczeń wynikało, że w granicach administracyjnych gminy 

Słupca sumaryczny przebieg kilometrów kształtuje się na poziomie 100800 km, a dopłata do jednego wozokilometra wynosi 

0,70 zł netto. (plus 8% podatku VAT). 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Według stanu na 31.12.2018 roku łączna powierzchnia dróg na terenie gminy Słupca, które stanowią jej własność wynosiła 

435,719 tys. m² o łącznej długości 106,404 km. 

Suma długości według rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco: 

Nawierzchnia twarda w tym: 

Nawierzchnia bitumiczna: 82,309 km 

Nawierzchnia betonowa: 0,167 km 

Kostka: 0,145 km 

Nawierzchnia gruntowa: 

Ogółem: 23,783 km w tym:  

Wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 6,488 km 

Naturalna (z gruntu rodzimego): 17,295 km 

Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych itp.: 219 m² 
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Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 1700m² 

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

 

REMONTY NAWIERZCHNI  

Łączna kwota przeznaczona na remonty nawierzchni w 2018 roku to 292.200,00 zł. 

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca przeprowadzony był 

przez  wykonawcę „PRZEMPOL” Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Roboty Ziemne-Komunalne Janusz Miłos,                            

ul. Słoneczna 10, 62-402 Ostrowite, który to wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita 

cena brutto: 199 260,00 zł. 

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Słupca w 2018 roku wykonywał: Zakład 

Robót Drogowych Ryszard Sobczak, Psary Małe, ul. Długa 1A, 62-300 Września. Cena brutto: 110 0700,00 zł. Wykonawca 

wyłoniony w trybie zapytanie ofertowego.   

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążna na odcinku 788 mb. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. 

Postępowanie wszczęto w dniu 12.06.2018 r., a zakończyło się zawarciem umowy w dniu 17.07.2018 r., z wykonawcą 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Słomczyce 23, 62-420 Strzałkowo. Całkowita 

cena brutto: 401 313,16 zł. 

Zakupy (m.in. oznakowanie pionowe, materiały do utrzymania dróg) – 46.804,65 zł 

Usługi (przewozy materiałów, usługi walcem, równiarką, koparką, w tym usługi geodezyjne - 9.795,40 zł): 229.324,82zł   

Wiaty przystankowe: 145.315,00 zł. 
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OŚWIETLENIE ULICZNE 

Usługa 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 2018 roku wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego wyniosły łącznie 341.725,98 zł w tym: zakup materiałów                                      

i wyposażenia: 8.021,00 zł, zakup energii: 177.289,99 zł, zakup usług: 145.315,00 zł, zakup usług pozostałych: 11.099,99 zł 

oraz wydatki inwestycyjne: 95 249,97 zł. Gmina Słupca posiada 265 lamp oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych 

oraz 19 lamp solarnych. W 2018 roku założono 15 punktów świetlnych oraz 7 lamp solarnych. Większość zakładanych 

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

oprawy oświetleniowe starego typu na nowe.  

 

SIEĆ KANALIZACYJNA, WODOCIĄGOWA 

 

Gmina Słupca jest zwodociągowana w 95,7 %. Według stanu na 31.12.2018 roku gmina dysponuje siecią wodociągową o 

łącznej długości 184, 22 km.  

Infrastruktura istniejąca według stanu na koniec 2018 roku: 

• 5 stacji uzdatniania wody 

• 7 hydroforni 

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

zrealizowana w 2017 roku) 

• zrealizowano budowę 2230 m sieci wodociągowej (łączny stan na 2018 – 184,22km) 

• zrealizowano budowę 760 m sieci kanalizacyjnej (łączny stan na 2018 – 47,38km) 

• indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków) – przyjęto zgłoszenia 25 szt. w 2018 roku (łącznie - 183 szt.) 

•  przyłączono do sieci wodociągowej 30 odbiorców indywidualnych (procent gospodarstw domowych 

korzystających z sieci wodociągowej – 95,7%) 

•  przyłączono do sieci kanalizacyjnej 13 odbiorców indywidualnych (procent gospodarstw domowych 

korzystających z sieci wodociągowej – 24,6%) 

 

                   Tabela nr 18. Stawki opłat za usługi komunalne w roku 2018: 

Stawki opłat min 19 zł/m3 3,22 

za wodę (brutto) max 20 zł/m3 4,33 

Stawki opłat min 21 zł/m3 4,61 

za ścieki (brutto) max 22 zł/m3 7,24 

 

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki wyniosły 1.629.756,69 zł. Dotacja do wody i ścieków: 648.119,73 zł. 

Nakłady inwestycyjne Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w roku 2018 na sieć wodociągowo-kanalizacyjną: 

43.849,39 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne – pompy, minikoparka Kubota, Mercedes Sprinter: 156.500,00 zł.  
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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 2018 roku wynosiła 21 200,30 

m. W roku 2018 wykonano 7 przyłączy gazowych dla odbiorców indywidualnych (razem – 93 przyłącza). 

 

 

IX. ŚRODOWISKO  

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SŁUPCA NA LATA 2015-2020 

 
W 2013 roku Rada Gminy Słupca Uchwałą nr XXXVII/237/13 Rady Gminy Słupca z dnia 30 października 2013 roku wyraziła 

wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Ostatecznie PGN opracowany 

został i uchwalony Uchwałą Nr XX/146/16 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki 
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niskoemisyjnej dla gminy Słupca na lata 2015 – 2020”. Zadania inwestycyjne planowane są w pięciu  obszarach: Instalacje 

OZE , Oświetlenie uliczne, termomodernizacja budynków publicznych, gazyfikacja gminy, budowa ścieżek rowerowych. 

Realizację działań przewidzianych w PGN zakłada się w okresie 2015 – 2020 r. Większość z terminów realizacji ulega 

uszczegółowieniu w miarę pozyskiwania przez podmioty środków finansowych i ma obecnie charakter ramowy. Termin ich 

podjęcia, obok uwarunkowań finansowych, jest również uzależniony od konkretnych uwarunkowań organizacyjno-

techniczno-finansowych. 

W 2018 roku podjęto realizację następujących działań: 

1. W ramach działania: Dalsza termomodernizacja z instalacjami OZE w budynkach publicznych. Urząd Gminy – 

zabezpieczono w budżecie na 2019 rok środki finansowe. 

2. W ramach działania: Dalsza termomodernizacja z instalacjami OZE w budynkach publicznych, część mieszkalna w 

budynku po szkole w Wierzbocicach  –  wykonano termomodernizację ściany północnej (koszt 10 tys. zł; środki 

własne) 

3. W ramach działania: Dalsza termomodernizacja z instalacjami OZE w budynkach publicznych. Budynek komunalny 

Cienin Zaborny-Parcele (przedszkole i biblioteka) – wykonano termomodernizację ściany zachodniej (XII.2018r.), 

koszt – 10 tys. zł, środki własne. Zabezpieczenie środków na termomodernizację ściany wschodniej w budżecie na 

2019 rok.  

4. W ramach działania: Kontynuacja gazyfikacji gminy – Zabezpieczono środki na realizację przyłącza gazowego i 

wykonania instalacji wewnętrznej do budynku urzędu gminy na 2019 rok 
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5. W ramach działania: Kontynuacja gazyfikacji gminy: podłączenia do posesji ok 400 szt. – zrealizowano 7 przyłączy 

do gospodarstw domowych (środki prywatne). 

6. W ramach działania: Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 

uwarunkowań przestrzennych i zasad lokalizacji obiektów – Dla potrzeb realizacji elektrowni wiatrowych  został 

uchwalony miejscowy plan 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, Poniatówek i Wola Koszucka Parcele. Plan ten ustalił możliwość realizacji 18 sztuk 

elektrowni wiatrowych (Uchwała Nr XVL/237/2010 Rady Gminy Słupca, z dnia 26 sierpnia 2010 roku ). Obecnie 

pracują trzy elektrownie wiatrowe w Kowalewie-Opactwie. Pozwolenia na budowę posiadają także elektrownie 

wiatrowe planowane w Wierzbocicach (2szt.) i w Kątach (1szt.) Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego wskazują wybrane tereny na terenie gminy Słupca z możliwością realizacji elektrowni 

fotowoltaicznej.  Na koniec roku 2018r są to tereny w obrębach geod: Marcewek (7ha), Nowa Wieś (1,9ha), Drążna 

(1,71ha), Gółkowo (1,76ha), Młodojewo (4,8918ha), Piotrowice (3,70ha), Cienin Zaborny (8,24ha), Koszuty-Parcele 

(1,9ha) i Kotunia (2,14ha). Łącznie powierzchnia gruntów przeznaczonych w planach pod elektrownie fotowoltaiczne 

wynosi ok. 33ha.  
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2018 - 2022 
 
 
Gmina Słupca posiada opracowany Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2022. W 2018 roku obowiązywał częściowo 

Program Ochrony Środowiska przyjęty Uchwałą Nr X/49/15  Rady Gminy Słupca z dnia 24 czerwca 2015 roku z perspektywą 

na lata 2014-2017, aktualizowany uchwałą XX/148/16 Rady Gminy Słupca z dnia 12 maja 2016 roku na okres 2015-2020. 

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 złożonych celów w 2018 roku. 

1. Dobra jakość powietrza atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

1) Redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza  

z niskiej emisji i transportu, 

2) Rozwój rozproszonych odnawianych źródeł energii, 

3) Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

W 2018 roku dokonano poprawy energetycznej dwóch budynków komunalnych  

w zakresie wymiany częściowego ocieplenia budynków, tj. w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele (koszt 10.000,00 zł) i w 

miejscowości Wierzbocice (koszt 10.000,00 zł). Jest to zadanie ciągłe realizowane przez gminę. W 2018 roku wykonano 7 
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nowych przyłączy gazowych w zabudowie mieszkaniowej. Na terenie gminy Słupca istnieją obecnie 93 budynki mieszkalne 

przyłączone do sieci gazowej. W latach 2018 nie przeznaczono środków w budżecie gminy na wymianę oświetlenia 

ulicznego na mniej energochłonne. Zainstalowano 7 lamp solarnych (miejscowości: Grzybków, Kowalewo Góry, Żelazków, 

Poniatówek, Kochowo). W budżecie gminy w 2018 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. Gmina podjęła się 

modernizacji i remontów dróg, co bezpośrednio przekłada się na redukcję negatywnego wpływu na środowisko – skracając 

czas przejazdu oraz hałas. W 2018 roku wybudowano łącznie 0,788 km dróg za kwotę 401.313.16 zł.  

 

2.Dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

Redukcja i utrzymanie na niskim poziomie uciążliwości hałasu. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

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 
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politykę zagospodarowania przestrzennego, budowę i modernizacje dróg, poprawę infrastruktury, jak również wspieranie 

transportu publicznego. 

 

3.Utrzymanie wartości pól elektromagnetycznych na poziomie nieprzekraczającym norm. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

Utrzymanie promieniowania elektromagnetycznego na poziomie nie przekraczającym wartości normatywnych.  

Realizacja zadań w 2018 roku: 

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. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

1. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód.  

2. Zwiększenie bezpieczeństwa przed podtopieniami, 

3. Rozwój małej retencji.  

Realizacja zadań w 2018 roku: 

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, 
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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. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

1. Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków 

2.Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

W ramach istniejącej sieci gminnej zaopatrzenie w wodę było dobre. Parametry jakościowe wody określa się jako dobre. 

W 2018 roku wykonano 0,44 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Róża i 0,10 km w miejscowości Piotrowice. Dokonano 

rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowościach: Róża- 0,40 km, Cienin Kościelny- 0,45 km, Piotrowice- 

0,60 km.  

Jako zadanie ciągłe gmina prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków  

i zbiorników bezodpływowych. W 2018 roku powstało 13 przydomowych oczyszczalni ścieków. W budżecie gminy nie 

zaplanowano dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli posesji.  

 

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

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złoża. 



Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok  
65  

Realizacja zadań w 2018 roku: 

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

oraz określa się odpowiednie pasy ochronne. 

 

7. Dobra jakość gleb. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

1. Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, 

2. Prowadzenie prawidłowej gospodarki rolnej.  

Realizacja zadań w 2018 roku: 

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.  

 

8. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, kontrola prawidłowości gospodarowania 

odpadami.  

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 
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1. Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  

       z odpadami, 

2. Rozbudowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3. Likwidacja azbestu, 

4. Kontrola podmiotów przed uzyskaniem pozwoleń na odbiór, zbieranie i przetwarzanie odpadów pod względem 

rzetelności prowadzonej dotychczas działalności. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

W 2018 roku wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem selektywnego odbioru oraz selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  W ramach porozumienia z miastem Słupca mieszkańcy mają możliwość dostarczenia odpadów do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszt utrzymania i obsługi PSZOK-u wyniósł w 2018 roku 61.921,51 zł. Zgodnie 

z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy zróżnicowała stawki opłat ponoszonych 

przez mieszkańców za odbiór odpadów. Właściciele posesji, którzy zdeklarowali selektywną zbiórkę odpadów ponoszą 

niższe opłaty w stosunku do właścicieli nie prowadzących segregacji odpadów. Stawki opat za odbiór odpadów 

komunalnych w 2018 roku wynosiły odpowiednio 10,00 zł i 30,00 zł. Ponadto w 2018r. poniesiono 90.000,00 zł na 

modernizację punktu selektywnej zbiórki, tj. utwardzenie 600 m2 terenu kostką brukowa.  

W 2018 r. wydano dwie decyzje administracyjne nakazujące usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich 

składowania lub magazynowania.  
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9. Zachowanie różnorodności biologicznej. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

1. Ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo, 

2. Ochrona i odbudowa roślinności przydrożnej, przy ciekach i śródpolnej. 

3. Ochrona krajobrazu. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

Część terenów gminy Słupca został objęta Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, Obszarem Natura 2000 oraz Powidzko- 

Bieniszewskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy Słupca znajduje się 6 pomników przyrody. 

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody (wykonanie ich oznaczeń i zabezpieczeń) jest zadaniem 

ciągłym i wykonywanym w miarę potrzeb. 

W 2018 roku dokonano nasadzeń nowych drzew miododajnych w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Nowa 

Wieś i miejscowości Koszuty w ilości 256 sztuk, za łączną kwotę 22.874,40 zł. W  maju 2018 roku Gmina Słupca przystąpiła 

do akcji poparcia Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom zainicjowanej w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy 

pszczołom”. 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 2018 roku nie stwierdzono przypadków występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy.  
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10. Utrzymanie stanu bez zdarzeń o znamionach poważnej awarii. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

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

ratowniczych. W 2018 roku przeznaczono 20.161,19 zł na doposażenie OSP w sprzęt do akcji ratowniczych.  

11. Likwidacja historycznych zanieczyszczeń ziemi. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

Zidentyfikowanie obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

Nie stwierdzono w 2018 roku obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi. 

 

12. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Główne zadania do realizacji w ramach tego obszaru: 

Budowa prawidłowej postawy społecznej. 

Realizacja zadań w 2018 roku: 

W 2018 roku w formie kurendy oraz za pośrednictwem strony internetowej informowano mieszkańców o zasadach 

segregacji odpadów, zakazie spalania odpadów oraz postępowania  

z odpadami zawierającymi azbest.  
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Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2018 roku w oparciu o program ochrony środowiska należały:  

- zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

- modernizacja dróg, 

- zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

- utrzymanie zieleni. 

 

➢ Program Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej  

W 2018 r. nie podjęto działań.  

➢ Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych:  

W ramach zadania wybudowano 0,5 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej za 10.100, 00 zł 

➢ Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego  

Przekazywanie strumienia odpadów zmieszanych  do RIPOK oraz instalacji wyznaczonych dla regionu VIII. 

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

W ramach programu przekazano dotację dla starostwa powiatowego w wysokości 10 tys. zł na realizację zadania 

demontażu i utylizacji azbestu. W 2018 roku usunięto i unieszkodliwiono  103,006 Mg wyrobów, zawierających azbest. W 

roku 2017 – 111,36 Mg, 2016 – 135,38 Mg, w  2015 – 124,58 Mg. 

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

należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2018r. 
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Na realizację programu przekazano w 2018r. kwotę 36.591,36 zł. Składki członkowskie opłacane przez  gminy, należące do 

Związku Gmin Regionu Słupeckiego, przeznaczane są na realizację zadań powierzonych związkowi, związanych z opieką nad 

bezdomnymi zwierzętami na terenie tych gmin. 

 

X.POLITYKA SPOŁECZNA 

 

GOPS 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 2018r: 

➢ 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, 
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- projekt unijny umożliwiający pozyskanie funduszy zewnętrznych na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin, 

- asystent rodziny, 

- usługi opiekuńcze i pomoc instytucjonalna, 

- ustawiczne kształcenie pracowników służb społecznych. 

➢ Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020: 

- asystent rodziny (13 rodzin pod opieką) 

➢ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016-2021: 

- współprowadzenie projektu w ZSZ w Słupcy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, 

- 12 posiedzeń zespołu Interdyscyplinarnego, 

- prowadzenie 18 procedur „Niebieskiej karty”, 

- udzielanie wsparcia psychologicznego. 

➢ Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

- liczba dzieci objętych programem - 111, 
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- liczba wydanych posiłków – 11643. 

Z pomocy społecznej w 2018 r. skorzystały 164 rodziny, liczba osób w rodzinach 461. Przyznano 248 świadczeń (liczba osób, 

którym przyznano decyzją świadczenie) – 130 to świadczenia pieniężne, 119 to świadczenia niepieniężne. Poniższa tabela 

obrazuje grupy osób objętych pomocą GOPS i wskazuje przyczyny jej udzielenia na przestrzeni lat 2015 – 2018. 

Tabela nr 19.  Grupy osób objętych pomocą GOPS i wskazuje przyczyny jej udzielenia na przestrzeni lat 2015 – 2018. 

Lp. Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2015 2016 2017 2018 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

1 Ubóstwo 46 136 31 83 24 59 27 64 

2 Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bezdomność 2 5 0 0 1 1 0 0 

4 Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

17 89 15 84 12 61 18 84 

5 w tym: 
wielodzietność  

11 68 11 67 8 42 13 70 

6 Bezrobocie  130 426 111 339 72 209 62 185 
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7 Niepełnosprawność  69 174 66 154 62 143 60 142 

8 Długotrwała lub 

ciężka choroba 

84 231 68 200 63 162 67 172 

9 Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

22 96 17 68 10 42 12 33 

10 w tym:  rodziny 

niepełne 

9 30 10 29 4 11 5 14 

11 Rodziny 

wielodzietne 

9 53 5 33 4 26 1 5 

12 Przemoc w rodzinie 1 5 1 2 0 0 0 0 

13 Potrzeba ochrony 

handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Alkoholizm  4 4 4 5 5 6 3 3 

15 Narkomania  0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Trudności w 0 0 1 1 1 1 1 1 
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przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego 

17 Trudności w 

integracji osób, 

które otrzymały 

status uchodźcy  

0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Zdarzenie losowe 1 4 1 1 1 1 1 4 

19 Sytuacja kryzysowa 1 1 0 0 0 0 1 3 

20 Klęska żywiołowa 

lub ekologiczna 

0 0 0 0 1 2 0 0 

Poniższe zestawienia tabelaryczne wskazują różne formy pomocy przyznanej przez GOPS w Słupcy z wyszczególnieniem 

ilości i kosztów zadań.  Wskazują również koszty utrzymania Ośrodka. 

W 2018 roku wydatki na kształtowały się  następująco: 
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Tabela nr 20. Wydatki na Pomoc Społeczną w 2018 roku. 

Dział 852 Pomoc społeczna  

Rodzaj wydatku  Kwota w zł 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 12 osób. 294.647,14 zł 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w szczególności 

wynagrodzenie psychologa plus zakup materiałów biurowych i inne 

16.349, 00 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (za osoby 

pobierające zasiłek stały – 23 osoby - 252 świadczenia, świadczenia pielęgnacyjne… – 

103 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 0 

świadczeń) 

26.501,13 zł 

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

emerytalne i rentowe w tym zasiłki celowe i w naturze dla 124 rodzin, okresowe dla 

50 rodzin (196 świadczeń), zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia, zakup usług pozostałych  

135.237,65 zł 

Dodatki mieszkaniowe – 27 wypłaconych świadczeń,  dodatki energetyczne  6.075,28 zł 

Zasiłki stałe – dla osób samotnie gospodarujących – 220 świadczeń i dla osób 

pozostających w rodzinie – 49 świadczeń, łącznie 269 zasiłków 

140690,63 zł 

Ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie jednostki GOPS w tym wynagrodzenia  515.579,16 

Usługi opiekuńcze  71.592,83 zł 

Pomoc w zakresie dożywania - świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w 

szkołach i przedszkolach dla 111 dzieci ( w tym 1 dziecko dożywiane bez decyzji 0 na 

wniosek dyrektora szkoły). Liczba posiłków 11643 

43.587,90 zł 
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Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   3.444,00zł 

Zasiłki celowe EFS dla 7 uczestników projektu – środki własne 3.444,00 zł 3.444,00 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   45.433,60 zł 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne 

przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty – 84 uczniów objętych 

pomocą 

45.433,60 zł 

 

Dział 855 Rodzina  

Świadczenia wychowawcze (RODZINA 500+) – 12307 świadczeń 6.230.458,38 zł 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 

• Zasiłki rodzinne – 6357 świadczeń 

• Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 28 świadczeń 

• Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 134 

świadczeń 

• Samotnego wychowywania dziecka – 213 świadczeń 

• Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 446 świadczeń, 

• Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 719 

świadczeń 

2.901.296,30 zł 
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• Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 850 świadczeń 

• Świadczenia opiekuńcze – 3434 świadczeń 

• Rozpoczęcie roku szkolnego – 380 świadczeń 

• Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 75 świadczeń 

• Fundusz alimentacyjny – 323 świadczenia 

• Zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń 

• Świadczenia rodzicielskie – 216 świadczeń  

• inne 

Wspieranie rodziny (asystent rodziny) w tym m.in. DOBRY START (402.066,75 zł – 1297 

wypłaconych świadczeń, liczba dzieci objętych świadczeniem: 1297)  

449.458,88 zł 
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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, czy 

do muzeum. Do 31.12. 2018 roku wydano łącznie 359 Gminnych Kart Seniora, w tym w 2018 roku – 0.  

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 2018 roku wydano Karty Dużej Rodziny dla  77 rodzin (381 kart), w samym 2018 roku w systemie KDR 

zarejestrowano 9 nowych rodzin (32 karty)  oraz wystawiono 2 duplikaty karty. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  
Na terenie gminy Słupca wg wykazu organizacji pozarządowych swoją siedzibę mają: 

❖ 10 stowarzyszeń prawnych 

❖ 1 stowarzyszenie zwykłe 

❖ 5 uczniowskich klubów sportowych 

Oprócz powyższych działalność swoją na terenie gminy Słupca prowadzą inne organizacje, których działalnością swoją 

obejmują  określoną grupę adresatów, którzy są mieszkańcami Gminy Słupca.  

Podstawą współpracy z organizacjami pozarządowymi są w szczególności: 

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

pożytku publicznego na rok 2018 opracowany zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty przez Radę Gminy Słupca uchwałą nr XLIII/292/17 z dnia 30 listopada 

2017 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    innowacje   i   konkurencyjność   w   wykonywaniu  zadań  publicznych, 
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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 2018 R. – 31 GRUDZIEŃ 2018 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, 

2) kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH W 2018 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

W 2018 roku na realizację zadań publicznych objętych programem przeznaczono kwotę w wysokości 15 000,00 złotych 

(słownie: piętnaście  tysięcy złotych). W sferze: 

❖ Sportu      13 000,00 zł 

 

❖ Kultury                                                                         2 000,00 zł 

 

Powyższe środki zabezpieczone zostały w budżecie gminy na 2018 rok.  

Współpraca o charakterze finansowym gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi polegała głównie na zleceniu zadań 

publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. 
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Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, i kultury, sztuki, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. Wójt gminy Słupca przyznał dotację dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieninie Zabornym w kwocie 13.000,00 zł. 

W stosownym terminie wyznaczonym w konkursie do zadania i kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego wpłynęły dwie oferty: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Koszutach, Koszuty Małe 5, 62-400 Słupca 

Stowarzyszenie Bądźmy Razem w Drążnej, Drążna 38, 62-400 Słupca. 

Dotację na realizacje zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano: 

1. Stowarzyszeniu „Bądźmy Razem” w Drążnej w kwocie: 1.500,00 zł. 

 

2. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Koszutach w kwocie: 500,00 zł. 

 
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. pomoc w rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich, w związku z ustawą z 29 listopada 2018r. o KGW 

4. nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupcy;  

5. udostępnianie na warunkach preferencyjnych lokali, które stanowią własność gminy lub są w jej użyczeniu  

6. współpraca na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji przedsięwzięcia - coroczny bieg uliczny  pn. Cienińska 

Szóstka  
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7. promowanie stowarzyszeń poprzez zamieszczenie w książce „Kroniki OSP województwa wielkopolskiego”, informacji 

o 5 jednostkach OSP z terenu gminy Słupca (Cienin Kościelny, Kamień, Kowalewo-Opactwo, Młodojewo, Wilczna). 

Książki zostały zakupione i przekazane na ręce prezesów) oraz organizacja i przeprowadzenie w dniu 11 listopada 

2018 r. konkursu pn. „Kulinarne orły” dla organizacji w tym Kół Gospodyń Wiejskich 

8. udział wójta i osób, reprezentujących samorząd w jubileuszach, imprezach organizowanych przez organizacje (np.   

      zakończenie sezonu Szkółki Piłkarskiej w Cieninie Zabornym, Dzień Kobiet w Wilcznej, Jubileusz 110-lecia OSP w  

      Kowalewie Opactwie,  100-lecia OSP Cienin Kościelny, 100 lecia OSP Młodojewo 

9.  Bieg Uliczny Cienińska Szóstka, Konkurs Smaki Regionu, „Muzyka i strawa - narodowa zabawa” w Koszutach; 

nominowanie członka stowarzyszenia – OSP w Kamieniu do tytułu „Słupczanin Roku” 

10. zamieszczanie na stronie internetowej gminy w ramach  aktualności informacji o działalności organizacji lub 

materiałów dedykowanych tym organizacjom. 

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);  

3. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu – data przystąpienia: 2000r. 

(roczna składka członkowska) – skupia 271 jednostek lokalnych. Główny cel to działania edukacyjno-doradcze 

oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 
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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 2018 rok oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 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 obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw 

nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom. Podstawę 
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tych działań stanowi również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020.  

W 2018 roku po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Gminy Słupca uchwaliła w dniu 28 czerwca 

Uchwałę Nr XLIX/339/18 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 2018 roku istniały 24 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 4 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 
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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 2 punktach (tj. barach) sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18%. 

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie                               

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 97.103,53 zł.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2018 rok został uchwalony Uchwałą                               

Nr XLIV/300/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok został z kolei 

uchwalony Uchwałą Nr XLIV/301/2017 Rady Gminy Słupca z dnia 28.12.2017 roku. 

W 2018 roku wśród licznych działań, podejmowanych przez GKPiRPA można wymienić następujące: 

❖ spotkania członków komisji w liczbie 46 

❖ rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli 

najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Zespół Interdyscyplinarny oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy – 

wysłano 21 zaproszeń  

❖ rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób 

zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu.  

❖ skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy Wydział II Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie procedury 

przymusowego leczenia alkoholowego w liczbie 4 
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❖ rozpatrzono wnioski skierowane do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń w liczbie 65 oraz 

udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).  

❖ wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w liczbie 5 

❖ opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w roku 2017 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

❖ opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.  

❖ opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku do 

Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.  

❖ załatwiono sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży na kolonii w Szczyrku. 

❖ omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej                      

w szkołach.  

❖ załatwiano sprawy związane z organizacją szkoleń dla nauczycieli z programów profilaktycznych z listy programów 

rekomendowanych PARPA „Przyjaciele Zippiego”.  

❖ załatwiano przy współpracy z KPP w Słupcy sprawy organizacyjne związane z obchodami Gminnego Dnia Profilaktyki.  

❖ zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W 2018 ROKU: 
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1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2018 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:  

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                            

i narkotyków;  

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;  

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 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii;  

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:  

❖ Dofinansowano wynagrodzenie terapeuty prowadzącego warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu w 

Stowarzyszeniu CENTRUM w Słupcy.  

❖ Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o 

obowiązku poddania się leczeniu alkoholowemu. 



Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok  
89  

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii , pomocy psychospołecznej i prawnej, a 

w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

❖ Sfinansowano wynagrodzenie pracownika pierwszego kontaktu – psychologa dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie z problemem alkoholowym.  

❖ Sfinansowano wyjazd 20 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych na kolonię letnią z programem 

socjoterapeutycznym do Szczyrku.  

❖ Prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi 

o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego. W minionym roku 

łącznie wysłano 21 zaproszeń na rozmowy z członkami komisji. Gminna Komisja podejmowała czynności zmierzające 

do poddania się leczeniu z uzależnienia osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach 

ubiegłych. Skierowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie 

procedury przymusowego leczenia odwykowego.  

❖ Sfinansowano i zorganizowano szkolenie dla kandydatów na kierowców z terenu gminy Słupca w ramach kampanii 

ogólnokrajowej „Przeciw pijanym kierowcom” przeprowadzone przez specjalistę z Centrum Działań Profilaktycznych 

w Wieliczce 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
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działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych                                                 

i socjoterapeutycznych.  

❖ Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli na temat profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i 

środków odurzających przez funkcjonariusza KPP w Słupcy. Prezentacja walizki z atrapami narkotyków, zakupionej ze 

środków GKRPA. 

❖ Zorganizowano i sfinansowano dla 6 nauczycieli szkolenie z programu rekomendowanego przez PARPA „ Przyjaciele 

Zippiego”. Sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia programu. Szkolenie przeprowadzone 

zostało przez specjalistę Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie.  

❖ Sfinansowano i zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych „Stop cyberprzemocy” 

prowadzone przez specjalistę z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.  

❖ Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu działań kontrolnych i 

interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.  

❖ Zorganizowano i sfinansowano warsztaty i konkursy prowadzone podczas Gminnego Dnia Profilaktyki dla uczniów 

klas VI i VII szkół podstawowych oraz I klas gimnazjum:  

1. „Zjawisko cyberprzemocy i agresji w szkole”, „ Uzależnienie od serwisów społecznościowych” – prowadzone przez 

pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy,  

2. Konkurs wiedzy profilaktycznej: „Żyjmy zdrowo bez używek”,  

3. Konkurs na grę terenową „Profilaktyczna gra uliczna na 100-lecie Niepodległości”,  
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4. Namiot profilaktyczny: alkogogle, narkogogle,  

5. Pokaz samoobrony,  

6. Pokaz służb ratunkowych 

❖ Sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach Szkolnych Programów 

Profilaktycznych dla szkół z terenu Gminy Słupca.  

❖ Zorganizowano i sfinansowano szkolenia pt: „Dopalacze i zagrożenia związane z ich używaniem” dla: 

1. nauczycieli i rodziców uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca,  

2. uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych,  

3. radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz wspomagania dziecka i rodziny: kuratorów, 

pracowników socjalnych.  

❖ Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych ogólnopolskiej kampanii społecznej pt: „ Dopalacze –powiedz stop!”.  

❖ Sfinansowano koszty prowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

prowadzonych przez pedagoga z uczniami Publicznego Gimnazjum w Drążnej: w tym zakup materiałów do 

prowadzenia zajęć profilaktycznych, wynagrodzenia specjalisty.  

❖ Dofinansowano realizowany przez Szkółkę Piłkarską w Cieninie Zabornym program wspierania młodzieży „ Zdrowo 

na sportowo – profilaktyka w zapobieganiu uzależnieniom”.  

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii;  
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5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

 
 
 
 

XI.REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY SŁUPCA 
 
 
Realizując obowiązki, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy wykonywał za pomocą urzędu gminy 

uchwały podjęte w 2018 roku przez Radę Gminy. W 2018 roku Rady Gminy Słupca obradowała na 11 sesjach zwyczajnych, 

1 nadzwyczajnej. Podjęła łącznie 89 uchwał. Spośród podjętych uchwał zdecydowana większość została wykonana. Część 

uchwał nie została zrealizowana, wiele z uwagi na czasookres, którego dotyczy, jest w realizacji, zaś uchwały, które dotyczą 

kolejnego roku – 2019 są sukcesywnie realizowane począwszy od stycznia.  W stosunku do 2 uchwał zostało wydane 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (Uchwała nr LIII/364/18 z dnia 16.10.2018 r.  w sprawie Statutu  Gminy Słupca oraz 

Uchwała nr LI/346/18 z dnia 08.08.2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca. 

Nad częścią uchwał (w sprawach finansowych w tym budżetowych) nadzór sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa, 

kontrolując je pod względem zgodności z prawem. W 2018 roku wystąpiły niezgodności, które na bieżąco były korygowane.  
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Tabela nr 21.Uchwały podjęte przez Radę Gminy Słupca w 2018r. 

L.p. Numer uchwały 

/data podjęcia  

Uchwała w sprawie 

(treść) 

 

Status realizacji 

1. XLV/308/18 

08.02.2018 r. 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 

Realizowana; uchwała 

przekazana do realizacji 

dyrektorom szkół i 

zespołów. Opłaty 

naliczane zgodnie z jej 

treścią, wpłacane jako 

dochody do Urzędu 

Gminy. 

 

2. 

 

XLV/309/18 

08.02.2018 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Słupca dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego 

Realizowana 

Uchwała Nr 8/426/2018 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w 

Poznaniu  z dnia 

7.04.2018  r. stwierdzono 

nieważność w części. 

obejmującej  §5 ust. 4 

uchwały. Zmieniona 

uchwałą nr XLVI/322/18. 
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3. 

 

XLV/310/18 

08.02.2018 r. 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie  - Prawo 

energetyczne 

 

Realizowana 

 

4. 

XLV/311/18 

08.02.2018 r. 

udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie 

realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

Zrealizowana 

5. XLV/312/18 

08.02.2018 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Zrealizowana 

6. 

 

XLV/313/18 

08.02.2018 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok Zrealizowana 

7. 

 

XLV/314/18 

08.02.2018 r. 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i 

Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok 

Zrealizowana 

8. XLV/315/18 

08.02.2018 r. 

ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok Zrealizowana 

9. XLV/316/18 

08.02.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 rok Zrealizowana 

10. XLV/317/18 

08.02.2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Słupca dla wybranych terenów w Gminie Słupca 

Zrealizowana 

11. XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze, określenia ich granic i Zrealizowana 
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 21.03.2018 r. numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 

12. XLVI/319/18 

21.03.2018 r. 

utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz 

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca 

Zrealizowana 

13. XLVI/320/18 

21.03.2018 r. 

ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca Realizowana;  

przekazana do 

dyrektorów szkół i 

zespołów w celu 

stosowania 

14. XLVI/321/18 

21.03.2018 r. 

powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Słupca do stanowienia o wysokości cen i 

opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca 

Realizowana; wraz z 

wydanym przez Wójta 

Gminy Zarządzeniem 

została przesłana do 

szkół. Opłatę wnoszone 

zbiorczo jako dochodów 

do urzędu gminy.  

15. XLVI/322/18 

21.03.2018 r. 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych: szkół i 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

 

Zrealizowana 

16. XLVI/323/18 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zrealizowana 
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21.03.2018 r. Młodojewo 

17. XLVI/324/18 

21.03.2018 r. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 

Wilczna 

Niezrealizowana 

18.  

XLVI/325/18 

21.03.2018 r. 

zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 

regionalnej pomocy inwestycyjnej 

Realizowana 

Uchwała Nr 10/561/2018 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w 

Poznaniu  z dnia  

12.04.2018  r. 

stwierdzono nieważność. 

19. XLVI/326/18 

21.03.2018 r. 

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Młodojewie na 

prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

Zrealizowana 

20. XLVI/327/18 

21.03.2018 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z 

zakresu transportu zbiorowego na terenie Powiatu Słupeckiego 

 

Zrealizowana 

21. XLVI/328/18 

21.03.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Zrealizowana 

22.  

XLVII/329/18 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo, Kochowo, Koszuty, 

Koszuty-Parcele, Kotunia i Wilczna 

 

Zrealizowana 



Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok  
97  

26.04.2018 r. 

23. XLVII/330/18 

26.04.2018 r. 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Słupca na lata 2018-2022 

Realizowana 

24. XLVII/331/18 

26.04.2018 r. 

zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 

regionalnej pomocy inwestycyjnej 

Realizowana 

25. XLVII/332/18 

26.04.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Zrealizowana 

26.  

XLVIII/333/18 

30.05.2018 r. 

zmiany Uchwały Nr XLV/317/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca 

 

Zrealizowana  

27. XLVIII/334/18 

30.05.2018 r. 

zaciągnięcia Kredytu długoterminowego Niezrealizowana 

28. 

 

XLVIII/335/18 

30.05.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r.  

Zrealizowana 

29. XLIX/336/18 

28.06.2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 rok 

Zrealizowana 

30. XLIX/337/18 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Zrealizowana 
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28.06.2018 r. 

31. XLIX/338/18 

28.06.2018 r. 

powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej 

Komisji Statutowej Rady Gminy Słupca 

Zrealizowana 

32. XLIX/339/18 

28.06.2018 r. 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Słupca 

 

Zrealizowana 

33. XLIX/340/18 

28.06.2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca Zrealizowana 

34. 

 

XLIX/341/18 

28.06.2018 r. 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów w gminie Słupca 

Zrealizowana 

35. 

 

 

XLIX/342/1 

828.06.2018 r. 

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 

 

Zrealizowana  

36. XLIX/343/18 

28.06.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Zrealizowana 

37. L/344/18 

11.07.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Zrealizowana 

Uchwała Nr 

18/1040/2018 

Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w 

Poznaniu  z dnia  

1.008.2018  r. podjęta z 

naruszeniem prawa – 

charakter nieistotny. 

38. 

 

LI/345/18 

08.08.2018 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Młodojewie 

 

Zrealizowana 

39. 

 

LI/346/18 

08.08.2018 r. 

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca 

Realizowana 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody 

Wielkopolskiego KN-

I.4131.1.370.2018.8 z 

dnia 11.08.2018r. 

stwierdzające częściową 

nieważność aktu  

40. 

 

LI/347/18 

08.08.2018 r. 

zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej 

Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. zo.o. w Koninie w 

roku 2017 

 

Zrealizowana 

41. 

 

LI/348/18 

08.08.2018 r. 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Słupca 

Realizowana 
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42. 

 

 

LI/349/18 

08.08.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą 

Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Koninie 

 

Niezrealizowana/Gmina 

Golina nie podpisała 

porozumienia w związku z 

brakiem miejsc w busie 

dowożącym dzieci do 

ośrodka. CUW zgodnie z 

przepisami Prawa 

Oświatowego zwraca 

rodzicowi dziecka koszt 

dowozu. 

 

43. 

 

LII/350/18 

20.09.2018 r. 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - 

obowiązujących szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Słupca 

 

Realizowana; przekazana 

dyrektorom szkół i 

zespołów. Zapisy 

stosowane w organizacji 

jednostek.  

44. LII/351/18 

20.09.2018 r. 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Realizowana 

45. LII/352/18 

20.09.2018 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Realizowana 

46. LII/353/18 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy Realizowana 
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20.09.2018 r. 

 

47. 

 

LII/354/18 

20.09.2018 r. 

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej 

w miejscowości Kotunia (obręb Kotunia), stanowiącej własność Gminy Słupca na 

rzecz użytkowania wieczystego 

 

W trakcie realizacji 

 

48. 

LII/355/18 

20.09.2018 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna 

 

Zrealizowana 

49. LII/356/18 

20.09.2018 r. 

uchwalenia “Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024” 

wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko 

 

Realizowana 

50. LII/357/18 

20.09.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Zrealizowana 

Uchwała Nr 

22/1215/2018 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w 

Poznaniu  z dnia  

10 .10.2018  r. podjęta z 

naruszeniem prawa – 

charakter nieistotny. 

51. LII/358/18 

20.09.2018 r. 

nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowice oraz zniesienia nazwy ulicy 

Pszenicznej 

 

Zrealizowana  
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52. LII/359/18 

20.09.2018 r. 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupca do realizacji projektu “Słupca 

stawia na eksperyment” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Realizowana 

53. LII/360/18 

20.09.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek  

Realizowana 

54. LIII/361/18 

16.10.2018 r. 

zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych 

łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

Zrealizowana 

55. LIII/362/18 

16.10.2018 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie 

geodezyjnym Cienin Zaborny 

Zrealizowana 

56. LIII/363/18 

16.10.2018 r. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 

Zrealizowana  

 

 

57. 

 

LIII/364/18 

16.10.2018 r. 

 

Statutu Gminy Słupca 

Realizowana/Rozstrzygnię

cie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego 

Nr KN-

I.4131.1.597.2018.8 z 

dnia 20.11.2018r.  

stwierdzające  częściową 

nieważność aktu  

58. LIII/365/18 

16.10.2018 r. 

wysokości stawek podatku od nieruchomości Zrealizowana 
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59. LIII/366/18 

16.10.2018 r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Zrealizowana 

Uchwała Nr 

24/1325/2018 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w 

Poznaniu  z dnia  

7 .11.2018  r. podjęta z 

naruszeniem prawa – 

charakter nieistotny. 

60. LIII/367/18 

16.10.2018 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018-2033 realizowana 

61. I/1/2018 

21.11.2018r. 

Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca  Zrealizowana 

62. I/2/2018 

20.11.2018r. 

Wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca  zrealizowana  

63. I/3/2018 

20.11.2018r. 

II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca  Zrealizowana 

64. I/4/2018 

20.11.2018 

Powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Zrealizowana 

65. I/5/2018 Powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Zrealizowana  
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20.11.2018r. Publicznego 

66. II/6/2018 

30.11.2018r. 

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla 

wybranych terenów z Gminy Słupca – etap III   

Zrealizowana/weszła             

w życie w 2019r.  

67. II/7/2018 

30.11.2018r. 

Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok  

Realizowana 

 

68. II/8/2018 

30.11.2018r. 

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca  Realizowana  

69. II/9/2018 

30.11.2018r. 

Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku 

rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2019 rok 

Realizowana  

70. II/10/2018 

30.11.2018r. 

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 

opłaty na terenie Gminy Słupca  

Realizowana/ 

2019 rok  

71. II/11/2018 

30.11.2018r. 

Zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na rok 2018 Zrealizowana  

72. II/12/2018 

30.11.2018r. 

Powołania Komisji Rewizyjnej Zrealizowana  

73. II/13/2018 

30.11.2018r. 

Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zrealizowana  
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74. III/14/2018 

20.12.2018r. 

Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: 

Kąty, Kotunia, Wierzbocice  

Zrealizowana/weszła w 

życie w 2019r. 

75. III/15/2018 

20.12.2018r. 

Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Słupca  Zrealizowana  

76. III/16/2018 

20.12.2018r. 

Ustalenia zasad na jakich radnych przysługują diety i zwrot kosztów podroży 

służbowych  

Zrealizowana  

77. III/17/2018 

20.12.2018r. 

Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 

2019  

Realizowana  

78. III/18/2018 

20.12.2018r. 

Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023  

Realizowana  

79. III/19/2018 

20.12.2018 

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”  

 

Realizowana  

80. III/20/2018 

20.12.2018r. 

Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Realizowana  

81. III/21/2018 

20.12.2018r. 

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

Realizowana  
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82. III/22/2018 

20.12.2018r. 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Realizowana 

83. III/23/2018 

20.12.2018r. 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok Realizowana 

84. III/24/2018 

20.12.2018r. 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i 

Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok 

Realizowana 

85. III/25/2018 

20.12.2018r. 

Ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok Realizowana 

86. III/26/2018 

20.12.2018r. 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie 

zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Słupcy” 

 

Zrealizowana  

87. III/27/2018 

20.12.2018r. 

Zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 rok Zrealizowana  

88. III/28/2018 

28.12.2018r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2019-2033 Realizowana  

89. III/29/2018 

28.12.2018r. 

Uchwały budżetowej na 2019 rok Realizowana  
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XII. EDUKACJA  

 

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 Gmina Słupca prowadziła 7 różnego typu szkół i placówek oświatowych i ich 

obsługę ekonomiczno – organizacyjną, którą zapewniało Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca. Na terenie gminy Słupca 

funkcjonowały: 

▪ 3 szkoły podstawowe, 

▪ 4 zespoły szkolno - przedszkolne, 

▪ 2 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: w Koszutach i w Kowalewie Opactwie. 

Ponadto gmina prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, wydaje pozwolenia  na ich funkcjonowanie oraz 

udziela dotacji. W roku szkolnym 2017/2018 na terenie gminy  nie zarejestrowano nowej niepublicznej placówki 

oświatowej. W tym na terenie gminy prowadził działalność Niepubliczny Żłobek w Piotrowicach.  

Wychowanie przedszkolne: 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cieninie Kościelnym: 

• Przedszkole Gminne w Cieninie Kościelnym – 2 oddziałowe, 

• Przedszkole Gminne w Wilcznej - 1 oddziałowe. 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cieninie Zabornym: 

• Przedszkole Gminne w Cieninie Zabornym - 2 oddziałowe. 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Młodojewie: 

• Przedszkole Gminne w Młodojewie -2 oddziałowe, 
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• Przedszkole Gminne w Piotrowicach - 1 oddziałowe. 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotuni: 

• Przedszkole Gminne w Kotuni -2 oddziałowe. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wychowaniem 

przedszkolnym objęto 304 dzieci. Na terenie gminy funkcjonowało 1 przedszkole niepubliczne –   Niepubliczne Przedszkole 

z Oddziałami Integracyjnymi „Mali odkrywcy” w Piotrowicach prowadzone przez Dariusza Mikołajczyka. 

Porównując liczbę dzieci w wychowaniu przedszkolnym w latach  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 należy 

stwierdzić, że liczba dzieci systematycznie spadała, aż do przedostatniego roku szkolnego. W 2016/2017r. liczba dzieci                        

w przedszkolach znacząco wzrosła, do czego w dużej mierze przyczyniło się pozostawienie sześciolatków w przedszkolach. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę dzieci wychowania przedszkolnego w wymienionych latach. 

Liczba dzieci w przedszkolach w latach 2013 – 2018. 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Seria 1 0 0 0 0 0 0

Seria 2 0 289 274 219 299 304

Seria 3 0 0 0 0 0 0
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W  ciągu  roku  szkolnego  w przedszkolach zrealizowano  zadania  z  rocznego  planu  pracy  opiekuńczo – wychowawczego                        

i  dydaktycznego. Są to zadania z zakresu: promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej,  obserwowania i 

badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności                                   

i ochrony, kształtowanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, organizacja wydarzeń 

przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi, wspomaganie rozwoju dziecka, 

integracja oddziaływań między nauczycielem a rodzicami, rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności językowych. 

Przedszkola organizowały uroczystości przedszkolne, wzmacniające więzi emocjonalne z rodziną i pracownikami przedszkola 

– np. Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka, Mikołajki, DEN, Andrzejki, pikniki rodzinne, bale karnawałowe. Zorganizowano wiele 

wycieczek, np. do teatru, do parku Miniatur Grodu Rycerskiego w Pobiedziskach i odwiedzin w celu poznania pracy 

instytucji – np. Straż Pożarna, biblioteka itp. Zrealizowano również wiele programów i projektów np.: „Przedszkolne zabawy 

z czytaniem”, „ Cała Polska czyta dzieciom”, „Czytanie na dywanie”, „przedstawienia muzyczne „Spotkania z kulturką”„ 

Czyste powietrze wokół nas”,  „Bądźmy  zdrowi – wiemy  więc  działamy”, „Sprzątanie ziemi”, „Zbiórka baterii i nakrętek - 

pomoc potrzebującym" itp. Dzieci brały udział w wielu konkursach i wydarzeniach. 

Dzieci w przedszkolach, dzięki wykorzystaniu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej, brały udział w wirtualnych 

wycieczkach np. po Poznaniu. Objęte są też pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a ich rodzice  warsztatami czy 

prelekcjami. W przedszkolu w Kotuni przeprowadzono przesiewowe badania logopedyczne wśród 5 i 6 latków. 

12 marca 2018r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Przedszkola Gminnego w Cieninie Zabornym. Od tego dnia 

przedszkole ma swoją siedzibę  w budynku szkoły w Cieninie Zabornym.   
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W roku szkolnym 2017/2018 wykonano następujące remonty: 

Przedszkole Gminne w Piotrowicach – malowanie pomieszczeń kuchennych, remont łazienki  i korytarza. 

Przedszkole Gminne w Kotuni –  malowanie 1 sali i korytarza. 

1. Zespoły szkolno – przedszkolne i szkoły podstawowe. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Słupca funkcjonowały: 4 zespoły szkolno – przedszkolne i  3 szkoły podstawowe, dla 

których organem prowadzącym była gmina oraz 1 szkoła niepubliczna z oddziałami integracyjnymi    w Piotrowicach.                        

W Szkole Podstawowej w Drążnej i w Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie uczyły się również dzieci z klas 

gimnazjalnych. Do szkół podstawowych na terenie gminy   w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 615 uczniów, a do klas 

gimnazjalnych 189. 

 

Tabela nr 22. Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w podziale na placówki szkolne  i poszczególne klasy. 

L.p. nazwa szkoły Liczba uczniów 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII razem 

1. Szkoła Podstawowa                       

w Kotuni 

12 9 20 26 16 10 0 93 

2. Szkoła Podstawowa                        

w Koszutach 

0 12 29 13 19 15 10 98 

3. Szkoła Podstawowa                        14 9 16 27 14 15 0 95 
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w Młodojewie 

4. Szkoła Podstawowa                    

w Cieninie Zabornym 

13 11 11 20 15 17 14 101 

5. Szkoła Podstawowa                   

w Cieninie Kościelnym. 

20 2 25 15 10 17 13 102 

6. Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa z 

Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Piotrowicach 

25 12 26 1 4 1 0 69 

7.   Szkoła Podstawowa                  

w Drążnej 

5 0 0 0 0 0 22 27 

Klasy gimnazjalne               

w SP Drążna 

0 54 48 102 

 8. Szkoła Podstawowa                    

w Kowalewie Opactwie 

7 0 0 8 0 0 15 30 

Klasy gimnazjalne w SP 

Kowalewo Opactwo 

0 36 51 87 

 RAZEM        735 (plus 69 – szkoła 

niepubliczna) 804 
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Tabela nr 23. Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2018/2019;   

L.p. Szkoła uczniow
ie 

Liczba uczniów – klasy nauczyciele Etaty 

 ogółem I II III IV V VI VII VIII IIIG PZ NPZ ogółem 

1. SP Drążna 124 6 6 0 12 0 0 21 22 57 15 4 16,55 

2. SP Kowalewo 
Opactwo 

92 9 7 0 8 8 0 9 15 36 14 6 15,16 

3. ZSP Cienin 
Kościelny 

116    
16 

20 2 25 15 10 17 11 ------
- 

17 3 18,5 

4. ZSP Cienin 
Zaborny 

114 11 13 11 12 20 16 17 14 ------
- 

18 6 19,04 

5. ZSP Młodojewo 96 16 13 9 17 27 14 0 0 ------
- 

14 7 15,32 

6. SP Koszuty 96 10 0 13 19 16 19 10 9 ------
- 

14 7 16,35 

7. ZSP Kotunia 96 17 12 9 15 27 16 0 0 ------
- 

14 2 14,68 

 Razem: 734 85 71 44 108 113 75 74 71 93 106 35 115,6 

 Niepubliczna 
Szkoła  
w Piotrowicach  

 83 15 25 13 15 0 5 0 0 ------
- 

14 16 19,82 
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Tabela nr 24. Liczba dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019;   

L.p. nazwa Dzieci 
ogółem 

dzieci 

 Poniżej „0” „0” 

1. SP Kowalewo Opactwo 20 14 6 

2. Przedszkole Cienin Kościelny  47 25 22 

3. Przedszkole Wilczna 12 12 0 

4. Przedszkole Cienin Zaborny 35 27 8 

5. Przedszkole Młodojewo 40 26 14 

6. Przedszkole Piotrowice 11 7 4 

7. SP Koszuty 16 0 16 

8. Przedszkole Kotunia 37 28 9 

 Razem: 218 139 79 

 Niepubliczne Przedszkole Piotrowice   89 77 12 

 

Kadra nauczycielska. 

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z organizacji roku, zatwierdzanego przez organ prowadzący. Jest ona 

związana z  liczbą oddziałów na poziomach nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy – wychowanie fizyczne, 

języki obce, informatyka oraz liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 

Tabela nr 25. Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 

nauczyciele bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ogółem 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

16 10 14 23 65 128 
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zatrudnie

ni                      

w 

niepełny

m 

wymiarze 

liczba osób 1 5 8 12 19 45 

liczba etatów 0,05 1,29 1,32 1,97 6,26 10,89 

razem etaty 16,05 11,29 15,32 24,97 71,26 138,89 

 

Kwalifikacje pracowników oświaty są podstawowym warunkiem jakości nauczania. Mają one również wpływ na wielkość 

środków finansowych w budżecie oświatowym. Z wyżej wskazanych danych wynika, że w placówkach  szkolnych 51,31% to 

nauczyciele dyplomowani, 17,98% stanowią nauczyciele mianowani, 11,03% kontraktowi, 8,13% stażyści, a 11,55% 

nauczyciele bez stopnia. W analizowanym roku szkolnym Wójt Gminy Słupca wydała 2 nauczycielom akt nadania stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymały 4 osoby. 

Nauczanie indywidualne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

oraz działanie profilaktyczne. 

Nauczanie indywidualne dotyczy tych uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub 

uczęszczają do niej w bardzo ograniczonym wymiarze. Organizowane jest ono przez dyrektora szkoły na wniosek rodzica po 

uzyskaniu orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej, wydanego w oparciu 

o zalecenie lekarskie.  Z tej formy nauczania w szkole podstawowej korzystało 1 dziecko. Pomoc psychologiczna dotyczy tych 

uczniów, którzy posiadają orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W 

minionym roku szkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę  23 uczniów posiadało w/w orzeczenia. W 
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zależności od zaleceń w nich zawartych organizowano dla tych uczniów  wskazane przez specjalistów zajęcia terapeutyczne 

wspomagające rozwój i wyrównujące ich szanse edukacyjne. Prowadzone były zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

rewalidacyjne i logopedyczne oraz wyrównawcze. 

Wszystkie placówki wśród swoich zadań dydaktyczno – wychowawczych realizowały różne  programy profilaktyczne oraz 

projekty dotyczące bezpieczeństwa współpracując z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami. 

Dowożenie uczniów do szkół. 

W roku szkolnym 2017/2018 zapewniono dowóz dzieciom ze szkół podstawowych, w tym dzieciom niepełnosprawnym, 

objętym kształceniem specjalnym w SOSW w Słupcy, a 3 opiekunom uczniów niepełnosprawnych zwracano koszty dojazdu 

zawierając stosowne umowy. Finansowano również koszt dowozu do ośrodka w Koninie, na podstawie porozumienia z 

Gminą Golina, dla 1 ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie naszej gminy. 

Koszt dowozów dzieci wyniósł w 2017r. – 637.928,43 zł. 

Wsparcie finansowe uczniów 

Obejmuje stypendia szkolne i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie do zakupu podręczników. Stypendia szkolne realizowane 

są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy. Na realizację tych zadań przekazane zostały środki z budżetu 

państwa. 

Godziny wsparcia. 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna szkół wspierana jest poprzez następujące godziny: 

▪ Praca biblioteki szkolnej. 

▪ Praca pedagoga szkolnego, psychologa. 
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▪ Opieka świetlicowa. 

▪ Dodatkowe zajęcia wspomagające naukę i rozwój uczniów-np. zajęcia logopedyczne, reedukacyjne czy dydaktyczno – 

wyrównawcze. 

▪ Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania oraz poszerzające wiedzę przedmiotową. 

▪ Zajęcia sportowo – rekreacyjne. 

Bardzo ważnym działaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do uczniów poprzez działalność świetlic 

szkolnych. Czas pracy świetlicy pozwala na zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.  

Część placówek oświatowych organizuje dożywianie – w minionym roku szkolnym z tej formy wsparcia korzystały dzieci w 

szkołach podstawowych w Młodojewie, Cieninie Kościelnym ( kuchnie w budynku szkoły), w Koszutach, w Cieninie 

Zabornym w Drążnej i w Kowalewie Opactwie (catering). 

W placówkach oświatowych organizowane są akcje, realizowane projekty i programy, które wzbogacają ich ofertę 

edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Uczniowie placówek biorą udział w wielu konkursach na szczeblu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym osiągając dobre wyniki i często zajmując czołowe miejsca. Szkoły organizują szereg 

stałych, tradycyjnych imprez na bardzo wysokim poziomie. Imprezy szkolne i uroczystości rozwijają uzdolnienia uczniów, 

kształtują odpowiednie postawy, rozbudzają patriotyzm. Ceremoniał i symbolika szkolna mają olbrzymie znaczenie  w 

działalności wychowawczej szkoły. Imprezy szkolne i uroczystości często przygotowywane są wspólnie z rodzicami. Szkoły 

współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami – Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupcy, Komendą 

Powiatową Policji w Słupcy, z  Państwową Strażą Pożarną  i strażami ochotniczymi, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, z UAM w Poznaniu, bibliotekami.   
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Szczegółowe informacje o konkursach i organizowanych akcjach, uroczystościach i imprezach szkolnych znajdują się w 

szczegółowych raportach szkól, załączonych do niniejszej informacji.  

Remonty w szkołach. 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono 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: 

• wymalowano pomieszczenie sali dydaktycznej oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

• zakupiono ławki i krzesła do sali lekcyjnej, 

• zakupiono bramki do gry w piłkę nożną, 

• zakupiono gabloty na osiągniecia sportowe oraz gablotę patrona szkoły, 

• zakupiono tablicę multimedialną wraz z niezbędnym sprzętem w ramach współpracy z radą rodziców, 

• wyposażono w sprzęt gabinet pielęgniarki szkolnej, 

• zakupiono gablotę na sztandar szkoły, 

• wymalowano częściowo pomieszczenia czterech sal lekcyjnych, 

• pozyskano dwa monitory interaktywne w ramach projektu ,,Aktywna tablica”, 

• zakupiono szafę do pomieszczenia sali lekcyjnej, 

• zakupiono tablicę suchościeralną, 

• zakupiono kosiarkę. 

Szkoła Podstawowa w Koszutach: 
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• Wykonano w sali nr 7 - malowanie sali , drzwi i  parapetów,   

•  Założono płytki na ścianie w  korytarzu wejściowym i odświeżono wejście korytarza,    

• Pomalowano korytarze przy sali nr 7, 8 i sali gimnastycznej, pomalowano pokój nauczycielski,      

• Wymieniono parapety w sali nr 2,                     

• Naprawiono drzwi wejściowe od strony sali gimnastycznej,     

• Na placu zabaw zdemontowano karuzelę i zabezpieczono miejsce.  

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodojewie: 

• Malowanie pomieszczeń kuchennych w szkole, 

• remont łazienki (skucie starej terakoty ściennej i podłogowej, wymiana instalacji hydraulicznej, wyrównanie ścian, 

położenie nowej terakoty), 

•  remont korytarza (malowanie szpachlowanie, wymiana lamp), 

• malowanie pomieszczeń kuchennych. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotuni: 

• odnowiono częściowo powierzchnię ścian i sufitów w jednej sali i na korytarzu w przedszkolu. 

• Zakup 2 monitorów interaktywnych do Sali  z projektu Aktywna tablica 

• Zakup 8 komputerów dla uczniów, 

• Malowanie  w gabinecie dyrektora. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cieninie Kościelnym: 
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• Gabinet profilaktyki zdrowotnej 

• Generalny remont Sali nr 1 i odnowienie pokoju nauczycielskiego 

• Nowe rynny i śniegołapy na dachu budynku szkolnego 

• Zakup 2 monitorów interaktywnych do Sali nr 11 i nr 4 z projektu Aktywna tablica 

• Zakup nowej kuchni gazowej do stołówki szkolnej za nagrodę z konkursu Smaki Regionu 

• Bandy na salę gimnastyczną 

• Zakupiono 5 zestawów robotów do nauki programowania ze środków Fundacji m-Banku 

• Wymiana sprzętu wi-fi z projektu e-Szkola Wielkopolska 

• Odnowienie elewacji na budynku gospodarczym 

• Wykonanie murali na ścianach /zewnątrz i wewnątrz  budynku/ 

• Odnowienie i naprawa sprzętu na placu zabaw 

Szkoła Podstawowa w Drążnej: 

• Bieżące remonty, 

• Zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia gabinetu profilaktyki  

Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie: 

• zaadoptowano pomieszczenie po sali sportowej na świetlicę szkolną, 

• pomalowano pokój nauczycielski, 

• pomalowano klasy nr 3,9,8. 
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Wydatki oświatowe 

Wydatki na oświatę to znaczna część budżetu gminy. Źródła ich pochodzenia to: subwencja oświatowa, dotacje, środki 

własne gminy i inne. Podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa  jest liczba uczniów. 

Dla gmin o dużym zaludnieniu ten podział jest korzystny, inaczej wygląda sytuacja gmin podobnych do naszej. Duży wpływ 

na wysokość kosztów nauczania ma również struktura sieci szkolnej na terenie gminy. 

Poniższa tabela obrazuje koszty wydatkowane na funkcjonowanie szkół podstawowych w gminie Słupca w roku 

budżetowym 2017, wykres natomiast obrazuje wydatki na przestrzeni 3 kolejnych lat (nie uwzględniono kosztów stołówek 

szkolnych i wydatków inwestycyjnych). 

Tabela nr 26. Średni roczny koszt na 1 ucznia w roku 2017 w szkołach podstawowych  na terenie gminy Słupca. 

 

placówka 

Liczba uczniów Koszty płacowe                     

+ rzeczowe  w zł 

Koszt roczny               

na 1 ucznia w zł 

ZSP   Cienin Kościelny 102 1 265 788,17 12 409,69 

ZSP  Cienin Zaborny 101 1 198 153,24 11 862,90 

ZSP  Młodojewo 95 1 093 679,23 11 512,41 

SP  Koszuty 98  1 162 968,62 11 867,03 

ZSP  Kotunia 93  1 138 638,26 12 243,42 

SP Drążna 129 1 464 283,96 11 351,04 

SP   Kowalewo Opactwo 117 1 768 972,50 15 119,42 
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W roku 2017 na przedszkola i oddziały przedszkolne wydatkowano łącznie kwotę 2 397 230,10 zł, w tym na wydatki 

inwestycyjne 97 366,90 (przedszkola w Cieninie Zabornym i w Piotrowicach).    

W roku szkolnym 2017/2018 Wielkopolski Kurator Oświaty nie prowadził ewaluacji w placówkach oświatowych w Gminie 

Słupca.  W każdej  szkole prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna. W tym obszarze podejmowana jest współpraca                                

z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Odbywają się szkolenia Rad Pedagogicznych, spotkania zespołów 

zadaniowych. Nauczyciele i rodzice uczestniczą w wielu warsztatach i szkoleniach mających na celu podnieść ich 

kompetencje i  udoskonalić rezultaty kształcenia i wychowania   w placówkach.  

         Szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne Gminy Słupca realizują odrębne programy związane                             

z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą placówek oświatowych, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. 

Współdziałają z różnymi podmiotami – np. Sanepid – programy zdrowotne, Biblioteki Pedagogiczne i publiczne – programy 

czytelnicze, UM, ministerstwa, Policja, GKRPA itp.  Występują też o granty do podmiotów ogłaszających różnorodne 

projekty, np. mBank, realizują projekty FIO – współpracując ze stowarzyszeniem. Więcej informacji na ten temat można 

uzyskać bezpośrednio od dyrektorów szkół i zespołów. 

Realizacja zadań jednostek oświatowych zgodna jest z planem budżetowym i strategią rozwoju Gminy. Jednym z celów 

Strategii jest zwiększenie liczby zajęć dodatkowych dla uczniów. W celu jego realizacji CUW złożył wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o pozyskanie środków unijnych.  

W 2018r. CUW rozpoczął realizację projektu „Słupca stawia na eksperyment!” RPWP.08.01.02-30-0029/17. Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Czas 

trwania projektu: 01.08.2018r. 30.06.2020r. Wartość projektu: 501 600,00 zł, w tym dofinansowanie: 476 520,00 zł. 
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Działania zrealizowane w projekcie od września 2018r. : 

1. Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

2.  Postępowania ofertowe:   

✓ Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z terenu 

Gminy Słupca  - projekt przewiduje zrealizowanie 4 szkoleń dla nauczycieli do końca 2019r. Wykonawcą jest firma  

BPR Consulting Paulina Zastróżna z Łodzi. W dniach 27 – 28 grudnia 2018r. odbyło się pierwsze z nich: „Jak pracować 

z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole”, w którym wzięło udział 76 nauczycieli. 

✓ Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych – rozpoczęto procedury zapytania ofertowego na 

zasadzie konkurencyjności.  Wartość zamówienia wynosi ok.  150 000,00 zł. Są to pomoce dydaktyczne do pracowni 

przyrodniczych - chemicznych, fizycznych, biologicznych; matematycznych oraz pomoce logopedyczne. 

 

3. Prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów oraz 

zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zajęciach z matematyki,  j. polskiego, chemii, fizyki, 

biologii, geografii, j.  angielskiego i niemieckiego – bierze udział 273 uczniów ; z terapii, logopedii, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, indywidualnych spotkań z psychologiem korzysta 84 uczniów.                                     

4. W projekcie przewidziane jest również wsparcie rozwoju uczniów zdolnych  - poprzez przyznane  stypendia. W tym 

roku szkolnym otrzymuje je 7 uczniów /po 1 w każdej szkole/. 

 

Ponadto w 2018r.  pozyskano środki dla szkół i zespołów  w ramach:. 
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❖ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program rządowy dotyczący wspierania w latach 2016 – 2020 organów 

wspierających szkoły  oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i 

wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Dotację z tego programu uzyskały: 

1. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie 

Zabornym – 4000,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Cieninie Kościelnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Cieninie Kościelnym – 4000,00 zł 

3. Szkoła Podstawowa im.  Polskich Noblistów w Drążnej – 4000,00 zł 

Dla każdej szkoły wkład własny wynosi 1000,00 zł. 

Razem dotacja: 12.000,00 zł 

❖ Program „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 

Dotację z tego programu uzyskały: 

1. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie 

Zabornym – 14.000,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Cieninie Kościelnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Cieninie Kościelnym – 14.000,00 zł 

3. Szkoła Podstawowa im.  Józefa Janika w Koszutach –14.000,00 zł 
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4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym            w Młodojewie – 

14.000,00 zł 

Dla każdej szkoły wkład własny wynosi 3.500,00 zł 

Razem dotacja: 56.000,00 zł. 

 

❖ Wnioski skierowane o pozyskanie środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. –   

złożono 4 wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trzy wnioski otrzymały środki z 0,4% rezerwy,  w tym na 

doposażenie pracowni przyrodniczych w SP w Cieninie Kościelnym -kwota 46 795,00 zł.  

❖ „Niepodległa” -  wieloletni program rządowy w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. W 

2018r. można otrzymać wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie 

działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Złożono wnioski 5 szkół do Kuratorium Oświaty w Poznaniu – wnioskowana kwota łącznie 25.765,60 zł, wkład własny 20% 

wartości zadania to kwota 6.441,40. Żadna ze szkół nie uzyskała dotacji. 
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XIII. BEZPIECZEŃSTWO  

 

Na terenie gminy Słupca działa 17 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych w tym jedna funkcjonująca w Krajowym 

Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W 2018 roku miało miejsce 108 wyjazdów do różnych zdarzeń. Wyjazdy te odbywały się 

zgodnie z potrzebami do: 

1. pożarów  - 43 wyjazdy, 

2. wypadków - 16 wyjazdów, 

3. usuwania drzew na skutek panujących warunków atmosferycznych - 13 wyjazdów 

4. usuwania owadów błonkoskrzydłych - 25 wyjazdów, 

5. pozostałe (podtopienia, szkolenia) - 11 

We wszystkich tych zdarzeniach brało udział 536 przeszkolonych druhów strażaków.  Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Słupcy przeprowadziła szkolenie w zakresie kursu podstawowego, w którym wzięło udział 14 osób. 

Szkolenie to przełożyło się na podniesienie sprawności podczas podejmowanych działań ratowniczych. Jednostki z naszej 

gminy zostały  wzbogacone w  2018 roku w następujący sprzęt: 

1. wąż tłoczny W-52 -  6  sztuk, 

2. wąż tłoczny W 75 -  6   sztuk, 

3. pilarka STHI - 1 sztuka,  (Marcewek) 

4. brama garażowa –  (Młodojewo) 

5. modernizacja systemu ogrzewania (Drążna) 
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6. modernizacja systemu wentylacji (Gółkowo) 

7. radiostacja (Gółkowo) 

8. lanca gaśnicza (Kamień) 

9. mundury wyjściowe - 32 sztuki  (wszyscy po 2) 

W 2018 roku przeprowadzono badania lekarskie dla 42 strażaków ochotników. W 2018 roku wydatki na ochronę 

przeciwpożarową wyniosły 234.538,89 zł.  

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, Miejski Dom Kultury, 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. Gmina zaopatrzona 

jest również w magazyn przeciwpowodziowy. W 2018 r. realizowano zadania związane z organizacją i przygotowaniem 

kwalifikacji wojskowej mężczyzn ur. w 1999 r. (w tym zakresie dokumentacji tj. rejestru osób na potrzeby kwalifikacji, listy 

stawiennictwa, wezwań, zawiadomień dot. stawiennictwa, aktualizowano i opracowano plany szkoleń obronnych, kontroli 

problemowych zadań obronnych i inne. Zabezpieczona rezerwa na 2018 rok w wysokości 105.000,00 zł nie została 

wykorzystana. Realizowano zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także powzięto działania w 
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celu dostosowania do zmian przepisów wszelkich uregulowań, związanych z ochroną danych osobowych w urzędzie                                

i jednostkach. 

W 2018 roku Polisa majątkowa (TU Ergo Hestia), obejmująca majątek gminy i jednostek podległych, majątek określony w 

polisie jako sumy ubezpieczenia opiewała na kwoty:  

• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny: 0,9 mln zł 

•  zewnętrzne nośniki danych: 0,13 mln zł 

•  budynki i budowle: 99,8 mln zł 

• maszyny, urządzenia, wyposażenie niskocenne, mienie pracownicze, gotówka, środki obrotowe: 4,9 mln zł 

przy składce rocznej: 57 246,43zł, na okres od 06.07.2018 r. do 05.07.2019 r. Polisy komunikacyjne pojazdów gminy, 

jednostek podległych i OSP  zawarte są w Towarzystwie Ubezpieczeń Concordia. 

 

XIV. KULTURA  

Na terenie Gminy Słupca działa Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. Biblioteka Publiczna w Cieninie 

Zabornym czynna 4 dni w tygodniu skupiała 185 czytelników, Filia w Cieninie Kościelnym – 84, Filia w Młodojewie – 143. 

Łącznie: 412. Liczba wypożyczonych w 2018 roku książek wyniosła 11051 (dla dorosłych – 6381, dla dzieci i młodzieży 3.629, 

inne –1041). Zakupiono łącznie 493 książki.  Organizowano wycieczki -pasowanie na czytelnika biblioteki, wystawki i lekcje 

biblioteczne oraz konkursy (w filii w Młodojewie).   
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W styczniu 2018 roku zorganizowano I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w gminie Słupca. W maju 2018r. miała miejsce 4 

dniowa wizyta w partnerskiej gminy Weimar Lahn w Niemczech. Przedmiotem wizyty była wymiana w zakresie działalności 

stowarzyszeń, organizacji. Udział w wyjeździe wzięły 4 uczennice w wieku gimnazjalnym, które zaprezentowały się                              

z utworach instrumentalno-wokalnych. Uczestnicy przedstawiali rękodzieło.  W dniu 15 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Cieninie Zabornym pod patronatem Wójta Gminy odbył się I Gminny Przegląd Tańca Amatorskich 

Szkolnych Zespołów Tanecznych Placówek Oświatowych z terenu gminy. W dniu 17 czerwca 2018 r.  miał miejsce Rodzinny 

Rajd Rowerowy Drogami Gminy Słupca. W czerwiec odbyła się kolejna - V  Edycji Biegu Ulicznego „Cienińska 6” pod hasłem: 

„Pobiegnij dla Niepodległej”. W listopadzie  odbył się Otwarty Turniej Niepodległościowy w Tenisie Stołowym o Puchar 

Wójta Gminy Słupca. W dniu 11 listopada 2018 r. organizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości oraz Konkursu 

„Kulinarne Orły”, mającego na celu popularyzację tradycyjnych potraw oraz promocję lokalnych produktów oraz 

organizacji. W 2018 roku w związku z Jubileuszowym rokiem Obchodów Odzyskania Niepodległości przez Polskę                                         

w placówkach szkolnych zorganizowano łącznie kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez (konkursy, wystawy, koncerty 

plastyczne, fotograficzne, literackie, inne projekty, prezentacje itp.). W 2018 r. zorganizowano 5 turniejów  w tym: III 

Halowy Turniej Sołectw Gminy Słupca, Turniej Piłki Siatkowej OSP, Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2008, 2006 o Puchar 

Wójta Gminy Słupca, Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej.  

 

 


