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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA

2009 ROK

W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które
dotyczyły miedzy innymi:
- budżetu miasta i gminy,
- zbywania i nabywania nieruchomości,
- wysokości stawek różnego rodzaju opłat,
- umorzenia wierzytelności.
- wprowadzania instrukcji, regulaminów, planów oraz zasad wynagrodzeń.
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zajmował się różnorodnymi
zagadnieniami, między innymi:
− przygotowaniem projektów uchwał na Sesję Rady,
− gospodarowaniem mieniem komunalnym,
− wykonaniem budżetu miasta i gminy,
− gospodarką komunalną i mieszkaniową,
− umarzaniem i odraczaniem terminów płatności zobowiązań pieniężnych,
− warunkami pracy i płacy w szkołach i przedszkolach,
− stanem dróg i innymi zagadnieniami.
W 2009 roku odbyło się 10 Sesji Rady Miejskiej V kadencji, na których zostało
podjętych 90 uchwał, przekazanych następnie do realizacji Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Informacje o realizacji uchwał Rady przedstawiane były na bieżąco na Sesjach Rady.
Uchwały Rady zostały w większości wykonane, a tylko nieliczna ich część jest w trakcie
realizacji.
W 2009 r. Rada Miejska Młodych Gminy Krzywiń VII kadencji w składzie
15-osobowym zorganizowała m. in.: w dniu 11 stycznia XVII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz dnia 2 kwietnia obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II –
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Krzywiń. W dniach 23-24 czerwca 2009 r. odbyła się
wycieczka do Sejmu RP w Warszawie, w której udział wzięli Radni Rady Miejskiej Młodych
Gminy Krzywiń z opiekunem oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Krzywinia.
W dniu 31 października 2009 r. zakończyła się VII kadencja Rady (2007-2009).
Wybory do VIII kadencji odbyły się 12 października 2009 r., w wyniku których wyłoniono 15
Radnych na lata 2009-2011. Wręczenie nominacji miało miejsce w dniu 3 listopada 2009 r,
a 17 listopada 2009 r. przeprowadzono wybory władz Rady.
W roku 2009 funkcję opiekuna Rady Miejskiej Młodych VII i VIII kadencji pełniła Jolanta
Bilska, ponadto od dnia 3 listopada 2009 r. pomocnikiem opiekuna został Michał Misiórny.
Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu za 2009 rok wykonane zostały w 99 %, a wydatki w 93 %
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INWESTYCJE
I.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1. Zadania wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie
z odpisów amortyzacyjnych za rok 2009 (środki własne Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich)
− Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielewo
Wykonano 132 mb sieci z rur PCV Ø 110 na kwotę 13.310,53 zł brutto.
− Przełożenie sieci wodociągowej w Mościskach PCV Ø 90 o długości 60 mb za kwotę
4.350,50 zł brutto.
− Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej Krzywiń ul. Kościańska na
kwotę 6.500,00 zł brutto.
− Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzywiń ul. Kościańska z rur PCV Ø
110 o długości 269 mb plus 1 szt. hydrantu p.poż. o Ø 80 za kwotę 33.050,34 zł
brutto.
− Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Cichowo o długości 60 mb z PCV
Ø 110 plus i szt. hydrantu p.poż. Ø 80 za kwotę 5.017,90 zł brutto.,
− Wymiana okien na SUW Żelazno 13 szt. oraz Bielewo 6 szt. za kwotę 19.547,84 zł
brutto.
− Modernizacja oczyszczalni ścieków Jerka
Zakup przepływomierza na ściekach oczyszczonych w miejscowości Jerka za kwotę
13.075,75 zł,- Kalibracja i zaprogramowanie przepływomierza 3.035,36 zł,- Zakup
pompy na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Lubiń za kwotę 1.684,43 zł,2.Oczyszczalnia ścieków Lubiń
Wykonano raport oddziaływania na środowisko dla oczyszczalni ścieków roślinno – stawowej
w miejscowości Lubiń za kwotę 3.000,- zł brutto.

II.

Drogi

1. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych droga gminna Krzywin - Nowy
Dwór
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem technicznym, wycince drzew w ilości 30 szt
o średnicy 25-30cm, wycince krzewów na powierzchni 860m2, robót ziemnych
z mechanicznym zagęszczeniem, podsypki podbudowy grubości 20cm z kamienia
łamanego, ułożeniu nawierzchni z warstwy wiążącej grubości 4cm na powierzchni
4861m2, ułożeniu nawierzchni z warstwy ścieralnej grubości 4cm na powierzchni
4720m2, zjazdów o nawierzchni tłuczniowej na powierzchni 110m2
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 870.803,60 zł. Dofinansowanie ze
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosiło 130.000,00 zł
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2. Budowa dróg w Jerce ul Działkowa i ul. Lipowa
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem technicznym, robót ziemnych wykonane
koparkami wraz z wywozem gruntu, ul. Działkowa 386,38m3 i ul. Lipowa 667,30m3,
krawężników wtopionych na ławach betonowych z oporem ul. Działkowa 354,00mb,
ul. Lipowa 566,00mb, ścieków ulicznych na ławie betonowej o gr. 25cm z kostki
brukowej układanej w dwóch rzędach ul. Działkowa 176,80mb, ul. Lipowa 259,00mb,
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm po zagęszczeniu, ul. Działkowa
721,00m2, ul. Lipowa 1089,00m2, podbudowy z chudego betonu gr 15cm, nawierzchni
z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
ul. Działkowa 756,36m2, ul. Lipowa 1140,80m2 , przykanalików łącznie 11,00mb
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 249.595,76 zł
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego
W ramach inwestycji przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu
Kościańskiego w kwocie 200.000,00 zł na modernizację chodnika w Łuszkowie koszt
zadania 57.697,12 zł, przebudowę drogi powiatowej w Wieszkowie koszt zadania
202.684,64 zł, modernizację nawierzchni bitumicznej w Rogaczewie Wielkim koszt
zadania 150.391,10 zł. i budowę chodnika w Świńcu koszt zadania 112.353,41 zł.
Całkowity koszt wykonanych zadań wynosił 523.126,27 zł.
4. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego
W ramach inwestycji przekazano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 30.000,00 zł na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308
w Kopaszewie.
Całkowity koszt powyższego zadania wyniósł 151.986,28 zł.

III. Gospodarka odpadami
1. W 2009 roku wniesiono udziały w kwocie 630.300,- zł do MZO w Lesznie na
sfinansowanie PROJEKTU NR 1 „BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W TRZEBANI
W ramach wyżej wymienionego projektu do końca roku 2009 wykonano:
− „Budowę składowiska odpadów w Trzebani, gmina Osieczna”
− „Budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi
w Goli, gmina Gostyń”
− „Budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi
w Rawiczu, gmina Rawicz”
− „Budowę kompostowni odpadów zielonych wraz z obiektami towarzyszącymi
w Koszanowie, gmina Śmigiel”
2. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
W roku 2009 przekazano do Urzędu Miasta Leszna 229.606,-zł na PROJEKT NR 2
„ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA 13 SKŁADOWISK ODPADÓW”
na dzień 31.12.2009 r. zakończone zostały roboty związane z rekultywacją 11 z 13
składowisk odpadów: Czerwona Wieś, gm. Krzywiń, w dniu 2 lutego 2010 roku został
podpisany protokół zdawczo – odbiorczy oraz została przekazana dokumentacja
powykonawcza wraz z kartą gwarancyjną zrekultywowanego składowiska.

IV. Obiekty sportowe
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1.

Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko ORLIK
2012”
wykonano następujące prace projektowo budowlane: projekt budowlany boisk i budynku
wraz z nadzorem budowlanym, boisko do piłki nożnej o wym. 30,0m x62,0m i nawierzchni
z sztucznej trawy w obramowaniu z obrzeża trawnikowego betonowego na ławie betonowej
wraz z wyposażeniem w bramki aluminiowe z siatką mocowane w tulejach, boisko
wielofunkcyjne
o wym. 30,0m x 50,0m z nawierzchnią poliuretanową wraz
z wyposażeniem do piłki koszykowej (2x tablica z obręczą i siatką), siatkowej (2x słupek
wielofunkcyjny siatkówka , badminton, tenis ), ręcznej (2x bramki aluminiowe z siatkami ),
bieżnię 4 torową na 60m o nawierzchni z poliuretanu, skocznię w dal o nawierzchni
z poliuretanu, skocznię wzwyż o nawierzchni z poliuretanu , ogrodzenie i oświetlenie
terenu, budynek zaplecza socjalnego
Koszt wykonanych prac 1.368 508,79zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
333.000,- zł oraz 333.000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego

VI. Turystyka
1. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce
wykonano dokumentację projektową za kwotę. 30.500 zł. Dla właściwej realizacji pełnego
zakresu inwestycji nabyto grunt 0,3355 ha wraz z budynkiem spichlerza od GS Krzywiń
za kwotę 60.000,-zł
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 91.930,20 zł
2. Remont budynku obsługi Kolejki Parkowej w Cichowie
Wykonano wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej.
Koszt wykonanych prac 64.217,-zł w tym 24.000,-zł dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego

ZADANIA BIEŻĄCE
I.

Utrzymanie dróg gminnych

W roku 2009 wykonano następujące prace:
1. Parking przy przedszkolu w Bieżyniu
Wykonano wykop pod poszerzenie, ułożono 11,80 mb obrzeża gr. 8 cm i 11,80 mb
krawężnika drogowego gr.15 cm, wykonano podbudowę z betonu i nową nawierzchnię
z kostki brukowej na powierzchni 62,15 m2.
Prace w całości zostały wykonane przez pracowników prac publicznych
Koszt remontu wyniósł 3.607,30 zł
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Parking przy przedszkolu w Krzywiniu
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Wykonano nowe ogrodzenie wraz z bramą wjazdową do Przedszkola, wykop pod parking
172 ,97 m2, ułożono 11,00 mb obrzeża gr. 8 cm oraz 30,00 mb krawężnika drogowego
gr.15 cm, wykonano podsypkę piaskową, podbudowę z betonu gr 15 cm, nową
nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 172,97 m2
Roboty w całości zostały wykonane przez pracowników prac publicznych
Koszt remontu wyniósł 15.225,40 zł
3

Wjazdy na parking przy Soplicowie w Cichowie
Wykonano wykop pod wjazdy na parking 122 ,32 m2, podsypkę piaskową, ułożono
52,00 mb obrzeża gr. 8 cm, -wykonano podbudowę z betonu gr 15 cm oraz nową
nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 122,32 m2
Roboty w całości zostały wykonane przez pracowników prac publicznych
Całość robót wykonano za kwotę 8.748,00 zł.

4.

Remont chodnika ul. Zielona w Krzywiniu
rozebrano istniejące płytki betonowe, ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej 6’na
podsypce piaskowej 71,2 m2
Roboty w całości zostały wykonane przez pracowników prac publicznych
Koszt remontu wyniósł 2.724,26 zł

5.

Remont chodnika przy ul Nawrockiego w Krzywiniu
wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych,
podsypkę piaskową w części chodnika, podkład betonowy w części wjazdu, nową
nawierzchnię z kostki brukowej na łącznej powierzchni 61,0m2 , ponadto wykonano
naprawę studzienek
Kostka brukowa na nawierzchnię została zakupiona przez osobę prywatną
Roboty w całości zostały wykonane przez pracowników prac publicznych

6. Remont miejscowy chodników ,ul. Mostowa , Boczna, Zielona.
Koszt remontu wyniósł 475,15 zł
7. remonty dróg gminnych asfaltowych
wykonano naprawę drogi przy zakładzie Lira w Jerce, remonty cząstkowe dróg gminnych
Nowy Dwór, Zbęchy Pole – Bieżyń, Gierłachowo, wykonano remont drogi w Jerce
Osiedle Brzozowiec - wyprofilowanie poboczy tłuczniem, wykonano remont cząstkowy
nawierzchni asfaltowej dróg w Rąbiniu i Cichowie
Całkowity koszt remontu dróg twardych wyniósł 17.233,44zl
8. remonty dróg gminnych gruntowych
wykonano równanie dróg gruntowych Osiedle Młodych Krzywiń, równanie dróg
gminnych w Jerce, równania dróg gruntowych w Lubiniu, Nowym Dworze, Zbęchach
Polu, Mościskach, zakupiono żużel do równania dróg w Jurkowie, Czerwonej Wsi,
Lubiniu, Gierłachowie
Koszt remontu dróg gruntowych wyniósł 41.638,60zł
9

Odśnieżanie
wykonano odśnieżanie dróg Łagowo, Cichowo, Mościszki i zakupiono piasek do
zwalczania śliskości na drogach Nowy Dwór - Rąbiń, Gierłachowo
Koszt 6.187,54 zł
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10. Oznakowanie pionowe dróg gminnych
Krzywiń ul. Rynek znaki B-36 B-35 D-3 C-2 T-25c T25a wraz z słupkami, Mościszki
-Dalewo Jerka znaki B-17 B-36 po dwa kpl wraz z słupkami, Cichowo znaki B-36 szt 12,
wraz z słupkami, Nowy Dwór – Krzywiń, Jerka znaki A-1 A-2 B-5 12 T F-5 F-6 E-4 wraz
z słupkami.
Koszt oznakowania wyniósł 12.707,50 zł
11. Równanie dróg
wykonano równanie dróg oraz wałowanie na terenie gminy na łączną kwotę a łączną
kwotę 25.278,- zł. w miejscowościach Lubiń, Nowy Dwór, Zbęchy Pole, Rąbiń, Jerka,
Gierłachowo, Jurkowo, Mościszki, Czerwona Wieś, Krzywiń.
Nawieziono żużla na drogi w miejscowościach Lubiń, Gierłachowo, Jurkowo, Czerwona
Wieś na kwotę 8.893,- zł.

II.

Remonty budynków świetlic wiejskich w miejscowościach

1. Bielewo
Wykonano remont pokrycia dachowego. Koszt remontu wyniósł 4.511,60 zł
2. Bieżyń
Wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w WC, wymianę okładzin ścian w WC,
zabudowę komory chłodniczej z płyt. Koszt remontu wyniósł 8.159,04 zł
3.
Czerwona Wieś
Zakupiono płyn chłodzący do zalania układu centralnego ogrzewania, wykonano remont
podłogi. Koszt remontu wyniósł 1.144,24 zł
4.
Gierłachowo
Zakupiono krzesła i materiały do ułożenia schodów wejściowych. Koszt wyniósł 3.999,27 zł
5.
Jurkowo
Wykonano remont pomieszczeń, oraz schody wejściowe do pomieszczeń. Koszt remontu
wyniósł 5.500,00 zł
6.
Lubiń
Wykonano demontaż istniejącej sceny i podsufitkę sali głównej z płyt wiórowych OSB wraz
z lakierowaniem. Koszt remontu wyniósł 9.981,63-zł
7.
Łuszkowo
wykonano remont budynku gospodarczego i pomieszczeń wc zewnętrznych przy świetlicy
wiejskiej, polegający na wykonaniu tynku zewnętrznego elewacji wraz z wykonaniem
naprawy dachu i opierzeń. Koszt remontu wyniósł 8.100,00 zł
8.
Łagowo
Wykonano naprawę dachu ,oraz malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Koszt remontu
wyniósł 10.003,00-zł
9. Mościszki
Wykonano demontaż istniejącego grzejnika CO i montaż nowego, zakupiono 2 tony węgla do
ogrzewania świetlicy, wykonano malowanie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Koszt
wyniósł 7.100,00 zł
10.
Nowy Dwór
Wykonano montaż i demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV. Koszt
remontu wyniósł 12.281,26 zł
11.
Rąbiń
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Wykonano rozbiórkę istniejących podsufitek deskowych, demontaż istniejącej konstrukcji
wsporczej podsufitki, ocieplenie sufitów wełną mineralną, zamontowano nową konstrukcję
wsporczą z bali drewnianych, podwieszono sufity z płyt gipsowo kartonowych na stelażu
stalowym, ułożono gładzie gipsowe na tynkach, wykonano malowanie emulsyjne sufitów
i ścian w kolorach jasnych trzykrotnie, zakupiono krzesła. Koszt remontu wyniósł 36.650,00zł
12.
Świniec
Wykonano malowanie elewacji świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł 8.000,00 zł
13.
Zbęchy
Wykonano demontaż istniejących drzwi wejściowych do świetlicy oraz wymian na
Nowe. Koszt remontu wyniósł 3.900,00-zł
14.
Zgliniec
Wykonano remont podłogi. Koszt remontu wyniósł 824,38 zł
15.
Żelazno
Wykonano okno podawcze wraz z blatem pomiędzy kuchnią a zmywalnią, fartuszek z płytek
ściennych nad zlewozmywakiem przełożono instalację wodno kanalizacyjneą z kuchni do
zmywalni, zamontowano nową szafę w zmywalni oraz wykonano remont schodów
wejściowych do świetlicy. Koszt remontu wyniósł 10.047,16 zł

III. Rolnictwo
1. Wycinka drzew
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu wydał 136 decyzji na wycinkę drzew, z których to rolnicy
indywidualni pozyskali 425 m3 drewna z zadrzewień z terenu gminy.
2. Melioracja
Na przełomie miesiąca listopada i grudnia zlecono wykonanie wykoszenia rowu melioracji
szczegółowej w Krzywiniu na długości 1370 mb oraz dokonano jego odmulenia na odcinku
około 750 mb za kwotę 5.600,- zł. brutto oraz współfinansowano SWMNO w Kościanie
w kwocie 3.000,- zł w konserwacji rowu szczegółowego „Rów Łuszkowski” w zakresie
ręcznego odmulenia dna warstwą 0,20 m przy szerokości 0,60 m na odcinku 1700 mb. koszt
całkowity powyższego przedsięwzięcia wyniósł 10.000,- zł.

IV. Ochrona przeciwpożarowa
W roku 2009 na plan 199.250 zł wydatkowano 182.786,85 zł
środków budżetowych oraz 45.475 zł środków pozabudżetowych pochodzących z: dotacji
Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, MSWiA, Firm Ubezpieczeniowych,
KSRG i nagród oraz środków własnych OSP.
1. Środki budżetowe zostały wydatkowane na:
- remonty strażnic, samochodów, motopomp oraz innego sprzętu strażackiego 14.810,26zł
- zakup sprzętu i umundurowania 17.687,03 zł
- zakup paliwa do samochodów , motopomp , łodzi - 15.742,74 zł
- przeglądy samochodów i sprzętu – 2.732,47 zł
- ubezpieczenie samochodów strażaków i sprzętu – 7.782,50 zł
- organizacja (w tym zakup nagród), współorganizacja i udział w spotkaniach,
szkoleniach, ćwiczeniach, imprezach, takich jak: zawody sikawek konnych, święto
strażaka ochotnika, miejsko-gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze,
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konkursy pożarnicze dla dzieci i młodzieży, zawody płetwonurków, manewry
ratownictwa medycznego, obozy pożarnicze - 35.753,77 zł
- szkolenia i kursy – 2.830 zł
- opłata energię i wodę i wywozy nieczystości – 19.819,20 zł
- badania lekarskie, przeglądy gaśnic, opłaty za telefony i inne usługi i opłaty – 8.045 zł
- inne zakupy (kalendarze, środki czystości, części do samochodów i sprzętu – 8.119,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek, FP, Fundusz Socjalny) –
49.464,35 zł
2. Zakupy sprzętu i umundurowania:
W 2009 roku jednostki OSP pozyskały następujący sprzęt z dopłatą Zarządu Głównego ZOSP
RP, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, PZU S.A., MSW i A, KSRG oraz nagród i środków
budżetowych:
− OSP Jerka – armaturę wodną, rękawice specjalne oraz przesunięto z OSP Krzywiń
aparaty powietrzne AUER.
− OSP Krzywiń – aparaty powietrzne AUER 2 kpl wraz z czujnikami bezruchu, mundury
koszarowe, specjalne ubrania ochronne, rękawice specjalne, obuwie bojowe, kominiarki
niepalne, hełmy, Sanie lodowe, wentylator oddymiający, radiotelefony nasobne.
− OSP Nowy Dwór – buty, armaturę wodną i koszulki OSP
− OSP Kopaszewo – przesunięto z OSP Krzywiń specjalne ubrania ochronne.
3. Imprezy
- Jubileusze OSP
80 lecie OSP Krzywiń 15 sierpień
70 lecie OSP Mościszki 27 czerwiec
- XI Powiatowe Święto Strażaków Ochotników
Odbyło się 31 maja w Cichowie. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Strażaków, rodzin
oraz zmarłych Strażaków odbyła się część oficjalna oraz wręczenie medali związkowych
oraz wyróżnień.
- Wybory MISS Europy OSP
Odbyły się w dniu 15 sierpnia 2009 roku w Cichowie w amfiteatrze nad jeziorem.
W wyborach startowały druhny z Czech, Słowacji, Węgier i MISS OSP i Wice MISS OSP
powiatu Kościańskiego
- MISS Europy została : Iwa Śimova z Czech
- I Wicemiss Europy została : Petra Horvath z Węgier
- II Wicemiss Europy została : Adrianna Ciesielska z OSP Jerka
- MISS Publiczności została „Ruda Miśka” z Kabaretu Kopydłowo
Wybory MISS Europy oglądało ok. 6 tysięcy publiczności.
4. Obozy
- Obóz MDP w Lubiniu
Przydział miejsc Krzywiń 3, Rąbiń 2, Żelazno 2,
Wykorzystanie Krzywiń 3, Rąbiń 2, Jerka 2, Kopaszewo 7
- Obóz Pożarniczy w Berettyuójfalu
5 uczestników z OSP Łagowo i Krzywiń oraz 2 opiekunów
5. Konkursy i zawody
- Konkurs plastyczny pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”
konkurs odbył się na przełomie lutego i kwietnia. Wpłynęło 68 prac:
I grupa – 39 prac wychowanków Gminnego Przedszkola Samorządowego
w Krzywiniu
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II grupa - 7 prac uczniów Zespołu Szkół w Krzywiniu
III grupa –20 prac uczniów Zespołu Szkół w Jerce i Zespołu Szkół w Krzywiniu
V grupa – 2 prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu
Wszystkie prace zostały przekazane do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
- Konkurs wiedzy pożarniczej eliminacje miejsko-gminne
odbyły się dnia 9 marca w Zespole Szkół Jerka , udział wzięło 43 uczniów ze szkół
z terenu gminy Krzywiń
- Konkurs wiedzy pożarniczej eliminacje powiatowe
odbył się 19 marca w Gimnazjum Stare Oborzyska, miasto i gmina Krzywiń zajęła
V miejsce w klasyfikacji generalnej. W grupie I szkoły podstawowe I i IV miejsce,
w grupie III szkoły ponadgimnazjalne I, Miejsce indywidualnie (wyniki Grupy III
wyłączone były z generalnej klasyfikacji)
- III Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Racocie
odbyły się w dniu 20 września , udział wzięły jednostki:
KDP Bielewo – 2 miejsce
Grupa A Kopaszewo 5 miejsce, Krzywiń 10 miejsce, Łuszkowo 12
Miejsce, Łagowo 13 miejsce, Jerka 17 miejsce.
- Miejsko Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze
odbyły się w dniu 1 maja udział wzięło 35 drużyn
- grupa MDP dziewczęta – 5 drużyn
- grupa MDP chłopcy - 13 drużyn
- grupa C kobiety – 2 drużyny
- grupa A męska 15 drużyn
- VI Europejskie i IX Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie
odbyły się w dniu 16 sierpnia, do udziału w zawodach zgłoszonych zostało z gminy
Krzywiń 10 drużyn. Krzywiń x 2, Kopaszewo, Łuszkowo Nowy Dwór, Łagowo,
Gierłachowo, Świniec, Rąbiń, Bieżyń. Ponadto wszystkie jednostki aktywnie
uczestniczyły w przygotowaniu i organizacji zawodów.
- Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych w Trzebiatowie
odbyły się w dniach 13 czerwca, udział wzięły 2 drużyny OSP Krzywiń
i przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
- XVIII Międzynarodowy Zlot Strażacki w Gyula Węgry
odbył się w dniach 19-24 maja, wzięło w nim udział 42 druhów z gminy Krzywiń.
- Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych w Berettyuójfalu (Węgry) 1 drużyna Łagowo
- Zawody Sikawek Konnych Benesov (Czechy) 1 drużyna Krzywiń-Łagowo
- Zawody Sikawek Konnych Straszewo 2 drużyny Łagowo, Jerka
- Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Strażaków Płetwonurków
Odbyły się w dniu 28 sierpnia 2009 r. na jeziorze Płotki w Pile W zawodach
wystartowała jednostka OSP Krzywiń zajmując 3 miejsce drużynowo,
a indywidualnie 4 i 6 miejsce.
- IV Otwarte Zawody Drużyn Wodnych
Odbyły się w dniach 27.06. do 28.06.2009 r. W zawodach wystartowały 2 drużyny
z OSP Krzywiń i zajęły następujące miejsca : w klasie łodzi z silnikiem mocy do 30
KM 2 miejsce, w klasie łodzi z silnikiem mocy od 31 do 50 KM 6 miejsce
- Wojewódzkie Zawody w Ratownictwie Medycznym.
Odbyły się w dniu 25 kwietnia 2009 r. W zawodach startowała OSP Krzywiń zajmując
7 miejsce.
Mistrzostwa
Polski
Strażaków
Ochotników
w
Ratownictwie
Wodnym
i Przeciwpowodziowym.
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Odbyły się w dniach 08-09 sierpnia 2009 r. odbyły się w Licheniu Starym k/Ślesina
na jeziorze Licheńskim. W zawodach startowała OSP Krzywiń zajmując V miejsce.
6. Szkolenia i ćwiczenia:
- Szkolenie z zakresu Ratownictwa Medycznego.
Odbyło się w Schronisku Młodzieżowym w Lubiniu. Udział wzięło 17 członków OSP
Krzywiń i 1 członek OSP Jerka.
- Szkolenie płetwonurków
Przeszkolono w OSP Krzywiń 5 ratowników WOPR. Szkolenie przeprowadzone zostało
przez Klub Tridon w Kościanie.
- Ćwiczenia na obiektach Zespołu Szkół w Jerce
W dniu 08 października 2009 r. przeprowadzono ćwiczenia połączone ze sprawdzeniem
ewakuacji osób z obiektu; Ćwiczenia poprzedzone były szkoleniem. W ćwiczeniach brały
udział : OSP Krzywiń, OSP Jerka, OSP Bieżyń OSP Żelazno , OSP Mościszki , OSP
Kopaszewo. Po przeprowadzonych ćwiczeniach zostały omówione założenia z zastępami
ćwiczącymi.
- Manewry Ratownicze
Członkowie OSP Krzywiń i OSP Jerka dwukrotnie uczestniczyli w manewrach
organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Jeleniej Górze oraz Grupę Ratownictwa
Specjalistycznego Jelenia Góra, które mają na celu ćwiczenia praktyczne dotyczące
prawidłowego postępowania podczas wypadków komunikacyjnych, zagrożeń chemicznych,
różnego rodzaju urazów.

V. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1.

Dofinansowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 17 szt. na kwotę
25.432,28 zł.

2.
Gospodarka odpadami
W roku 2009 na Rekultywację składowiska odpadów obojętnych w Czerwonej Wsi działka nr
347 w celu uzyskania decyzji na jego zamknięcie wykonano pięć odwiertów otworów
badawczych za kwotę 15.000,-zł,- oraz wykonano badanie wód podziemnych z dwóch
piezometrów za kwotę 1.298,08,-zł. powyższe działanie były niezbędne do wykonania
przeglądu ekologicznego, który był podstawą do wydania pozytywnej decyzji przez Starostę
Kościańskiego o zamknięciu powyższego składowiska. Koszt wykonania przeglądu
Ekologicznego został wykonany za kwotę 2.500,- zł. brutto. W dniu 30 grudnia 2009 roku
uzyskano decyzję Starosty Kościańskiego na zamknięcie składowiska
Na sprzątanie świata przeznaczono kwotę 1.389,- zł, za którą zakupiono worki i rękawiczki.
Przeprowadzono konkurs w szkołach odnośnie zbiórki baterii, w którym to pierwsze miejsce
zdobyła szkoła z miejscowości Bieżyń zebrano 286,2 kg baterii co w przeliczeniu na 1 ucznia
placówki wynosi 2,83 kg, Urząd ufundował nagrodę w wysokości 800,- zł. Drugie miejsce
zdobyła szkoła z Jerki z wynikiem 320 kg co w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 0,70
kg, nagroda w kwocie 500,- zł. Trzecie miejsce zajęła szkoła z Lubinia zbierając 59,6 kg,
baterii co w przeliczeniu wynosi 0,24 kg na jednego ucznia placówki nagroda w kwocie 300,zł.
Rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu
w roku 2009r.
− opakowania z tworzyw sztucznych –gmina zebrała 4312 kg do odzysku i recyklingu
przekazano 2675 kg,
− opakowania z papieru i tektury- gmina zebrała 4339 kg do odzysku i recyklingu
przekazano 4085 kg,
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− opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami- gmina zebrała 45069 kg do
odzysku i recyklingu przekazano 40772 kg.
− odpady poużytkowe baterie i akumulatory 665 kg.
− odpady poużytkowe sprzęt elektryczny i elektroniczny 7760 kg.
3.
Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
W 2009 roku obsługiwano przede wszystkim budynki komunalne, jednostki organizacyjne
gminy. Wywóz nieczystości stałych odbywał się w kontenerach KP-7. W celu sprawnego
i prawidłowego zabezpieczenia wywozu nieczystości stałych z zakładów pracy, szkół,
miejscowości letniskowych oraz terenu miasta oraz braku możliwości wykonania tych usług
podpisano w roku 2009 umowę dzierżawy kontenerów KP-7 oraz umowę na wykonanie
usług wywozu nieczystości stałych z Firmą Wielobranżową „ Wywóz nieczystości ” Iwona
Leszczyńska z siedzibą w Lubiniu. Z uwagi na brak możliwości wywozu nieczystości
płynnych własnymi środkami transportu z nieruchomości komunalnych zawarto umowy na
wywóz powyższych nieczystości z firmami posiadającymi koncesję z terenu naszej Gminy tj.
„ Wywóz Nieczystości ” Barbara Sobkowiak z siedzibą w Krzywiniu oraz Firmą
Wielobranżową „Wywóz Nieczystości” Iwona Leszczyńska z siedzibą w Lubiniu.
W celu zapewnienia stałej czystości w okresie letnim na terenach rekreacyjnych Urząd
zobowiązał wszystkich właścicieli działek rekreacyjnych do podpisania umów na wywóz
nieczystości stałych z firmami posiadającymi koncesję na wywóz nieczystości. Oprócz tego
rozstawiono pojemniki i dokonywano systematycznego opróżniania i wywozu nieczystości
w obrębie jezior : Krzywiń, Żelazno, Cichowo, Mościszki oraz Zbęchy.
4. Zieleń i oczyszczanie:
W okresie zimowym odśnieżano i posypywano piaskiem drogi i chodniki w mieście oraz na
terenie gminy. Utrzymywano w należytym stanie place i chodniki, również przed budynkami
komunalnymi. W tym też okresie dokonano przecinki krzewów ozdobnych na terenie parków
i skwerów w Krzywiniu. W miesiącu lutym i marcu prześwietlano korony drzew na terenie
jeziora Krzywiń, parku przy ul. Kościańskiej oraz całego miasta. W tym samym czasie
zagospodarowano poprzez dokonanie nasadzeń krzewów i roślin na skwerach u zbiegu ulic
Szkolnej i Powstańca Lewandowskiego.
W okresie wiosennym oczyszczano ulice z piasku i innych zanieczyszczeń. Na bieżąco
naprawiano wyrwy w jezdniach oraz znaki drogowe. Również w okresie wiosennym
dokonano nasadzeń roślin kwiatowych na terenie parków , rynku oraz w wazach kwiatowych,
przystąpiono do kompleksowego przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego
na terenie jezior : Krzywiń i Cichowo.
Na terenach przy jeziorach w Krzywiniu i Cichowie przeprowadzono remont pomostów,
wytyczono i nawieziono świeżego piasku na boisko do siatkówki plażowej, również
zrekultywowano plażę poprzez kilkakrotne przebronowanie piasku.
W tym też czasie wyremontowano i pomalowano urządzenia placu zabaw dla dzieci przy
ul. Powstańca Lewandowskiego, ul. Kościańskiej, ul. Mostowej. W parkach naprawiono
i pomalowano ławki. Na terenach rekreacyjnych Cichowa wyremontowano drewniane
balustrady przy plaży i parkingach. Odnowiono ławki znajdujące się w amfiteatrze poprzez
oczyszczenie i pomalowanie. W tym też okresie przygotowano do sezonu letniego teren
drugiej plaży. Oprócz prac wykonywanych na terenie Krzywinia i Cichowa równocześnie
prowadzono prace porządkowe placów, parków i ulic w miejscowościach: Lubiń, Jerka,
Bielewo, Bieżyń, Zbęch, Mościszki i wielu innych. W okresie letnim systematycznie dbano
o porządek na terenach rekreacyjnych i innych naszej gminy. W tym też okresie przycinano
żywopłoty, wykaszano trawniki odchwaszczano klomby i wazy kwiatowe. Prowadzono na
bieżąco letnie utrzymanie plaż.
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Referat spraw technicznych włączył się również w akcję „Sprzątanie Świata„ poprzez
zbieranie worków ze śmieciami z terenu gminy. Ponadto wykonywano szereg prac
związanych z obsługą imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez
Urząd Miasta i Gminy oraz organizacje społeczne.
5.
Remonty budynków komunalnych:
W roku 2009 administrowano 10 budynkami oraz 17 lokalami użytkowymi.
Ogólne koszty utrzymania budynków wyniosły 112.854,95 zł, z tego na zakup opału do
dwóch bloków w minionym roku 45.124,68 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę
21.315,11 zł, wynagrodzenie palaczy 15.790,00 zł, składki na ZUS 2.412,70 zł, usługi
kominiarskie 2.729,14 zł.
W minionym okresie wykonano następujące prace remontowo – konserwacyjne budynków
komunalnych:
Ul. Strzelecka 13a – drobne naprawy i konserwacje oraz wymiana grzejników CO –
862,90 zł, naprawa dachu – 366,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 545,90 zł,
naprawa drzwi - 244,00 zł
Bieżyń 117 – roboty dekarskie – demontaż płyt betonowych – 2.440,00 zł, wymiana
pompy przy CO – 2.000,01 zł, drobne naprawy – 1.183,85 zł,
Krzywiń, ul. Powst. Lewandowskiego 6a – siedziba Referatu Służb Technicznych
wykonano montaż pieców akumulacyjnych – 9.877,73 zł,
Krzywiń, ul. Gen.Chłapowskiego 34 /ośrodek zdrowia/ wymiana stolarki okiennej
i wiatrołapu – 4.528,00 zł.
6.
Sprzęt
W minionym roku 2009 na wyposażeniu Referatu Służb Technicznych był następujący sprzęt:
ciągnik Ursus 4512, dwie przyczepy rolnicze, naczepa do wywozu kontenerów, piaskarka,
rębak. Poza tym referat jest wyposażony w drobny sprzęt do utrzymania czystości, bieżących
napraw, oraz utrzymania zieleni. Przeprowadzono bieżące naprawy i konserwację ciągnika
4512 oraz przyczep. Naprawiono i poddano konserwacji sprzęt mechaniczny do utrzymania
zieleni.

VI. Prace interwencyjne, publiczne i prace społecznie użyteczne
Wzorem lat poprzednich w roku 2009 we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz
Powiatowym Urzędem Pracy i realizowano program aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
były to programy trwające od kwietnia do września, od maja do października oraz od czerwca
do listopada przeznaczone dla osób zagrożonych trwałym bezrobociem. Zatrudniono
w ramach prac publicznych i interwencyjnych w sumie 26 osób, podzielonych na grupy.
Jedna grupa (15 osób) pod nadzorem pracowników WZMiUW w Lesznie oraz pracowników
urzędu pracowała przy koszeniu i czyszczeniu rowów melioracji podstawowej,
a w szczególności: Struga Łagowska, Lubiń A, Lubiń B, Rów Wyskoć, Cichowo-Zbęchy,
Bielawo-Żelazno. Efektem prac było wykoszenie 47,75 km cieków. Druga grupa (5 osób) pod
nadzorem pracowników referatu gospodarki komunalnej i przestrzennej układała chodniki.
Efektem ich pracy są chodniki i parkingi z kostki brukowej: w Krzywiniu parking z kostki
brukowej na podbudowie betonowej przy przedszkolu– 191 m2, chodnik z kostki brukowej ul.
Zielona - 71 m2, wyrównanie parkingu z tłucznia wraz z ustawieniem krawężników przy
gabinecie rehabilitacji, Cichowo: dwa wjazdy na parkingi z kostki brukowej na podbudowie
betonowej w obrzeżu razem 90 m2, chodnik z kostki brukowej przy budynku kąpieliska 14,5
m2, Bieżyń parking z kostki brukowej na podbudowie betonowej przy przedszkolu– 62 m2.
Ponadto wykonano ogrodzenie boiska przedszkola w Krzywiniu od strony ul. Powst.
Lewandowskiego wraz z bramą i furtką. Trzecia grupa (6 osób) pod nadzorem referatu spraw
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technicznych zajmowała się utrzymaniem porządku i czystości i pielęgnacją terenów
zielonych na terenie miasta i gminy Krzywiń.
Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 102.187,48 zł i były to koszty części wynagrodzeń
wraz z pochodnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, narzędzi oraz środków BHP. Powiatowy
Urząd Pracy refundował część wynagrodzenia zatrudnianych pracowników publicznych
i interwencyjnych oraz składki ZUS, łączna kwota dofinansowania wyniosła 140.637,34 zł.
Jednocześnie w miesiącach od kwietnia do listopada pod nadzorem Referatu Służb
Technicznych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sołtysów pracowało 20 osób
wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie miejscowości zamieszkania w ramach
umowy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie oraz Powiatowym Urzędem Pracy na
organizację prac społecznie użytecznych. Z budżetu gminy wydatkowano 18.028,72 zł,
a kwota dofinansowania wyniosła 27.043,08 zł.
W aspekcie społecznym programy te mają ogromne znaczenie ze względu na pomoc
materialną jaką przyniosły rodzinom zatrudnionych, a także z uwagi na fakt aktywizacji
zawodowej ludzi, którzy długi czas nie podejmowali żadnej pracy. Nabór pracowników
odbywał się każdorazowo po konsultacji z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu,
który wskazywał rodziny najbardziej potrzebujące pomocy. Jednakże występowały kłopoty
z pozyskaniem osób chętnych do pracy i spełniających kryteria.
W 2009 roku Referat Służb Technicznych zatrudniał również 8 osób skierowanych przez Sąd
Rejonowy w celu wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne –
przepracowano łącznie 735 godziny. Prace wykonywano na terenie miasta Krzywinia, jak
również na terenach wsi: Cichowo, Łagowo, Bielewo, Czerwona Wieś, Bieżyń, Lubiń, Jerka
i Żelazno.

VII. Zdrowie
1. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W 2009 roku zrealizowane zostały następujące elementy programu:
Zgodnie z wymogami w/w programu, została sporządzona korekta diagnozy nadużywania
alkoholu na terenie miasta i gminy. Obecnie na terenie Gminy żyje 117 osób ze
zdiagnozowanym przez biegłego psychologa ZZA.
Członkowie GKRPA przeprowadzili 39 rozmów o charakterze interwencyjnoprofilaktycznym, w wyniku których wystosowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego
w Kościanie o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego oraz 10 wniosków o opinię
biegłego psychologa w kwestii uzależnienia od alkoholu. W wyniku powyższych rozmów
także 4 osoby podjęły leczenie dobrowolnie, a w trakcie leczenia jest 9 osób. W 3 sprawach
prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.
Przeprowadzone było także w Punkcie Konsultacyjnym 27 rozmów z członkami rodzin
osób nadużywających alkohol.
W ramach działalności profilaktycznej GKRPA przeprowadziła następujące działania:
- opłacono i zorganizowano wyjazd 30 dzieci z terenu naszej gminy na kolonie
socjoterapeutyczne do Węgierskiej Górki,
- sfinansowano zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń oraz
działającą przy niej świetlicę opiekuńczo-wychowawczą wyjazd dla 35 dzieci.
Uczestnikami wycieczki były dzieci z problemami wychowawczymi oraz zagrożone
patologią,
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sfinansowano zatrudnienie opiekunki podczas ferii zimowych i letnich w świetlicy
Rogaczewo Małe,
- dofinansowano zorganizowane przez Proboszcza Parafii Rąbiń półkolonie letnie
w miesiącach lipcu i sierpniu,
- odbyło się spotkanie rodziców dzieci z Zespołu Szkół w Krzywiniu z psychologiem –
Panią Mirosławą Stachowicz-Wieczorek, na którym prezentowane były wyniki badań na
temat „Postawy rodziców wobec narkotyków i alkoholu”,
- dofinansowano rajd rowerowy zorganizowany dla dzieci z rodzin patologicznych
i o podwyższonym wskaźniku ubóstwa w ramach porozumienia zawartego pomiędzy
Gminą a Stowarzyszeniem Porozumienie Ziemia Kościańska,
- prowadzone są świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Rąbiniu, Wieszkowie i Jurkowie
łącznie z doposażeniem w niezbędne artykuły dydaktyczno-biurowe,
- dofinansowano festyn połączony z bezalkoholową zabawą taneczną zorganizowany
z okazji 15-lecia działalności wszystkich służb i podmiotów z terenu gminy zajmujących
się działalnością profilaktyczną z dziedziny uzależnień. Festyn ten otworzył realizację
kampanii P.A.R.P.A. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, a zorganizowany
został przy pomocy Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zbęchy,
- opłacono szkolenie dla 3 członków MGKRPA z zakresu najnowszych uregulowań
prawnych i zmian ustaw o finansach publicznych przeciwdziałających uzależnieniom oraz
przemocy w rodzinie,
- zorganizowano i opłacono szkolenie dla nauczycieli szkół z terenu gminy dotyczące
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej, w którym uczestniczyło
17 osób. Prowadzącą była Pani Małgorzata Biskup – emerytowany pracownik KW Policji
w Poznaniu,
- mając na myśli zwiększenie efektywności prowadzonych przez Policję kontroli trzeźwości
kierowców zakupiono alkotest,
- zrealizowano profilaktyczny program słowno-muzyczny „Dopóki masz wybór” dla około
300 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu,
- sfinansowano zakup nagród na konkurs plastyczny, przedmiotem którego było wykonanie
przez uczniów plakatu dotyczącego zagrożenia uzależnieniami. Konkurs zorganizował
Zespół Szkół w Lubiniu,
- zakupiono nagrody na konkurs filmowy (wyreżyserowanie i nakręcenie filmu o tematyce
konsekwencji ponoszonych w związku z uzależnieniem od narkotyków) zorganizowany
przez KP Policji w Kościanie dla uczniów klas II i III gimnazjów z terenu powiatu,
- w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, sfinansowano zakup nagród na organizowany
corocznie przez Radę Gminną LZS Turniej Wsi pod nazwą „Sport, Rekreacja,
Trzeźwość” oraz opłacono opiekunów w świetlicy w Bieżyniu oraz siłowni
w
Krzywiniu,
- kontynuowano działania w ramach akcji PARPA „Alkohol – nieletnim dostęp
wzbroniony” oraz „Ciąża bez alkoholu”oraz „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”,
- przeprowadzono wyrywkowe kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie całej gminy pod kątem przestrzegania ustawy o wy-chowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podsumowując należy zauważyć stałe zwiększanie się liczby osób podejmujących leczenie
w 2009 roku, co świadczy o wzroście skuteczności prowadzonych przez członków MGKRPA
rozmów motywujących do podjęcia leczenia.
Wspierane były merytorycznie i lokalowo grupy samopomocowe AA i Al.-Anon oraz
Stowarzyszenie Klub „DOM”, które, zgodnie ze swym statutem, pośrednio realizowało
zadania gminne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
prowadząc następujące działania:
-
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-

-

prowadzono „Punkt Konsultacyjny” z dziedziny uzależnienia od alkoholu i narkotyków,
ze stałymi dyżurami, w którym raz w miesiącu udzielana jest pomoc psychologiczna przez
mgr Alinę Jasińską, będącą jednocześnie biegłym sądowym naszej Komisji, orzekającym
o uzależnieniu od alkoholu,
kontynuowano współpracę z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Kościanie,
zorganizowano coroczny wyjazd na Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich w Małym
Cichym k/Zakopanego dla 30 osób,
wspierane były merytorycznie i lokalowo grupy Anonimowych Alkoholików i rodzinne
Al.-Anon,
w pomieszczeniach Stowarzyszenia spotykali się także członkowie obu Klubów Seniora
oraz Koła PZW, gdzie znajdują gościnę i obsługę (około 150 osób miesięcznie).

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rejon działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu obejmuje
Miasto i Gminę Krzywiń. W 2009 roku w Ośrodku było zatrudnionych 19 osób, na
stanowiskach: dyrektor, główny księgowy, czterech pracowników socjalnych w rejonach
opiekuńczych, inspektor i referent do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
oraz funduszu alimentacyjnego, robotnik gospodarczy, trzech pracowników przy świadczeniu
usług opiekuńczych, w tym jedna osoba na pół etatu opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi
w czasie dowozu do Ośrodka Rehabilitacyjnego do Kościana, 3 osoby zatrudnione na umowę
zlecenie wykonujące pracę pomocy sąsiedzkich , oraz 7 osób w Środowiskowym Domu
Samopomocy na stanowiskach: kierownik, pielęgniarka, pracownik socjalny, instruktor terapii
zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno oświatowych, opiekun oraz
psychiatra zatrudniony na umowę zlecenie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działając zgodnie z w ustawą o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i wykonuje zadania własne Gminy o charakterze
obowiązkowym i nieobowiązkowym oraz zadania zlecone przez administrację rządową.
Środki finansowe na realizację ww. zadań pochodzą z dwóch źródeł: budżetu gminy /zadania
własne/ i Ministerstwa Polityki Społecznej /zadania zlecone/, środki te są przekazywane przez
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
W roku 2009 na świadczenia na zasiłki wydatkowano 286.165,61 zł. W tym z budżetu
gminnego 92.674,12 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych
Gminy, pozostałe 193.491,49 zł z budżetu centralnego wykorzystano na realizację zadań
zleconych Gminie z czego 79.091,72 zł to dotacja do zadania własnego - zasiłków
okresowych oraz 49.361,-złote to dotacja do zadania własnego – zasiłki stałe, które
od 1 sierpnia 2009 r są zadanie własnym Gminy, oraz 65.038,77 na zasiłki stałe od stycznia
do lipca 2009 r. Udzielono pomocy (osobom – rodzinom będącym w trudnej sytuacji
materialnej) niezależnie od rodzaju, formy i źródła finansowania 244 rodzinom (tj. 796
osobom).
W ramach zadań własnych przyznano pomoc 214 rodzinom natomiast z zadań zleconych
30 rodzinom.
W zakresie zadań zleconych realizowane były następujące świadczenia:
152 dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
otrzymywało posiłki w stołówce przy szkole w Krzywiniu, w szkole Jerce, Lubiniu,
Bieżyniu, Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie i LO w Kościanie, oraz we wszystkich
przedszkolach naszej Gminy i trzy osoby dorosłe otrzymywała gotowe posiłki ze stołówki
oraz 199 osób otrzymało pomoc na zakup żywności w ramach Rządowego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na tą pomoc wydano 87.359,49,- w tym 50.000 zł
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to środki przekazane z rezerwy centralnej budżetu państwa jako dofinansowanie zadania
własnego gminy.
144 rodzinom udzielono pomoc w formie zasiłków jednorazowych, pomoc ta była
udzielana na zakup żywności, opału, wyposażenia do szkoły, leków i leczenia, opłacenia
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.
W przypadku stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej lub własnych zasobów materialnych, Ośrodek przyznawał pomoc w formie
niepieniężnej (zakup opału, zakup żywności, opłacenie energii elektrycznej, opłacenie
czynszu).
Sprawiono 2 pogrzeby zmarłym klientom pomocy społecznej nie posiadającym
uprawnienia do otrzymania zasiłków pogrzebowych w wysokości 1.875,-zł..
Dla trzech osób (w tym dwóch bezdomnych) opłacono miejsce schronienia na kwotę
1.080,-zł
Jednej rodzinie opłacono remont mieszkania w kwocie 2.980,- złotych w związku ze
zdarzeniem losowym
Do jednych z najważniejszych form pomocy w zakresie zadań własnych gminy należy
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Przysługuje on osobom lub rodzinom
przede wszystkim ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie pod
warunkiem spełnienia kryterium dochodowego (poniżej 351 zł na osobę w rodzinie lub 477 zł
na osobę samotną). W 2009 roku przyznano 289 świadczeń na łączną kwotę 86.245,-złotych
w tym kwotę 79.091,72 złote dofinansowano to zadanie własne z budżetu państwa.
9 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, łączny koszt pomocy usługowej
wynosił 53.716,-złotych w tym 13.867,68 zł to usługi pomocy sąsiedzkich.
Do najważniejszych zadań gminy o charakterze fakultatywnym należy min. udzielanie
pomocy w formie zasiłków celowych specjalnych. W 2009 roku udzielono 13 zasiłków
celowych specjalnych na łączną kwotę 3.955 złotych. Średnia wysokość zasiłku celowego
specjalnego wyniosła 304 zł. Najczęstszym powodem wnioskowania o tego typu pomoc była
niemożność zakupienia leków z uwagi na zbyt niski dochód przekraczający wprawdzie
kryterium dochodowe, ale niewystarczający do zaspokojenia tej potrzeby we własnym
zakresie. Do typowych biorców tego świadczenia należą osoby starsze z niską rentą lub
emeryturą.
Ośrodek Pomocy Społecznej 26 osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego
a pobierającym zasiłki stałe 25 oraz 1 osobie pobierającej świadczenia pielęgnacyjne opłacał
składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 9.754,65 zł
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe od m-ca
stycznia od lipca 2009r było zadaniem zleconym Gminie natomiast od m-ca sierpnia 2009r
jest to zadanie własne Gminy.
Wszelka pomoc Ośrodka skierowana jest do indywidualnego klienta / rodziny, a wydanie
decyzji administracyjnej podejmuje się na podstawie wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego w miejscu zamieszkania klienta przez pracownika socjalnego. Pracownik
socjalny kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
i prawa tych osób do samostanowienia. Ma obowiązek przeciwdziałania praktykom
niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
W roku 2009 pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili około 800 wywiadów
środowiskowych rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej,
zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej.
Wywiady środowiskowe Ośrodek przeprowadza także na potrzeby innych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu całej Polski – głównie wywiady alimentacyjne.
Pracownicy socjalni oprócz pomocy finansowej oferują szeroki zakres pracy socjalnej. Praca
socjalna prowadzona jest z osobami rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich
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aktywności i samodzielności życiowej. Oznacza to że klienci pomocy społecznej nie tylko
oczekują pomocy finansowej ale również pomocy w zakresie rozwiązywania ich spraw
życiowych. Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z zadań własnych gminy.
163 rodzinom udzielano pomocy w postaci pracy socjalnej w tym 48 tylko samej pracy
socjalnej..
Ośrodek jest Partnerem Banku Żywności w Lesznie i partycypował w kosztach realizacji
programu Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009 wydano
4.080,88 złotych. Realizując powyższą pomoc w formie wydawania żywności z tego
programu otrzymywało żywność miesięcznie 500 osób. Wydano artykułów spożywczych
o wadze 34.947 kg o wartości 95.333,76 zł.
Ośrodek korzysta z pomocy wolontariuszy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu (przy organizowaniu wigilii w Klubach Seniora, zbiórce odzieży i rozładunku
żywności). Także OPS brał udział w świątecznej zbiórce żywności – z zebranej żywności
pracownicy socjalni przygotowali i rozwieźli 32 paczki dla podopiecznych.
Na terenie Gminy działają Kluby Seniora w Krzywiniu, Świńcu, Kopaszewie, Czerwonej
Wsi, Bieżyniu, Lubiniu, Mościszkach, Jurkowie i Łagowie. Zostały one utworzone w celu
zapewnienia osobom w wieku emerytalnym pomocy w organizacji i aktywizacji ich życia,
a w szczególności zaspakajania potrzeb kulturalnych.
W roku 2009 dofinansowanie działalności w/w klubów wyniosło 17.405,87,- zł
Ponadto Ośrodek opłaca koszty pobytu 4 mieszkańców skierowanych z naszej Gminy do
domów pomocy społecznej. Na te świadczenia wydatkowano 40.692,80 zł.
W 2009 roku OPS uczestniczył w organizowaniu prac społeczne użytecznych dla osób
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Typował osoby do
skierowania do prac społ. użytecznych, uzgadniał z sołtysami rodzaj prac do wykonania,
przeprowadził szkolenia bhp, oraz cały czas monitorował wykonywanie przez klientów
pomocy społecznej i obecność w w/w pracach.
W pomieszczeniach pod Ośrodkiem Zdrowia w Krzywiniu prowadzony jest magazyn odzieży.
Odzież pozyskiwana jest od mieszkańców Gminy, 51 rodzin skorzystało z tej formy pomocy.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje zadania wynikające:
z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych realizowane są zasiłki rodzinne
i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne w 2009 otrzymało ponad 1.000 rodzin ( dla ponad 1.700 dzieci)
Wypłacono świadczenia:
19.050 – zasiłków rodzinnych na kwotę 1.229.232 zł
Dodatków do zasiłków rodzinnych 9.659 na kwotę 1.060.445 zł
91 z tytułu urodzenia dziecka – 91.000 zł
739 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –
285.975zł
434 z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 74.100 zł
889 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 68.100 zł
1.206 z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 120.600 zł
2903 z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- 148.910 zł
3.397 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 271.760 zł
3.5260 zasiłków pielęgnacyjnych 4539.478 zł
268 świadczeń pielęgnacyjnych 116.196 zł
13 osobom opłacano składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem świadczeń
pielęgnacyjnych 15.739 zł
127 jednorazowych zapomóg dla każdego urodzonego dziecka – 127.000 zł
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Wypłacono 586 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 35 rodzin) w kwocie
151.260 zł
Przeprowadzono 19 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi i przekazano istotne informacje
komornikom mające wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
Złożono 6 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo w związku z nie
wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego
3 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w PUP.
7 wniosków skierowano do Starosty o odebranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym
i 1 wniosek o zwrot prawa jazdy.
7 wniosków do Starosty o podjęcie starań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika.
34 dłużników MGOPS zgłosił do Krajowego Rejestru Dłużników.
Na wypłaty powyższych świadczeń i utrzymanie stanowisk wydatkowano w kwotę
3.340.183,14 zł w tym 6.336,78 zł to kwota przekazana przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
ze zwrotów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.
W strukturach MGOPS działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w Krzywiniu.
W 2009 roku było 35 uczestników. Środki na utrzymanie w/w domu pochodzą w całości
z budżetu państwa oraz w 2009r ŚDS otrzymał nagrodę w wysokości 10.000,-zł za projekt
„Jesteśmy razem” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Na działalność ŚDS wydano kwotę 412.909,07 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2009 roku 3.556 decyzji, od 12 decyzji złożono
odwołania do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Lesznie.
Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w ogólnopolskim systemie informatycznym dla pomocy
społecznej POMOST.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 347.788,32 zł
W 2009 roku Ośrodek pozyskał dodatkowe środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu na realizację projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób
nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”/projekt systemowy współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego./
Projekt był realizowany od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Celem ogólnym
projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących
świadczeniobiorcami Ośrodka. W projekcie wzięło udział 8 kobiet, które uczestniczyły w 135
godzinach szkoleniowych (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, obsługi komputera,
doradztwo zawodowe, sprawowania opieki nad osobami zależnymi, i kurs prawa jazdy).
Ponadto w ramach projektu został zatrudniony pracownik socjalny. Ogółem koszt projektu
wyniósł 76.416,85 w tym udział środków własnych 8.824,68 zł
Wszystkie wydatki pomocy społecznej w 2009 roku wyniosły 4.636.624,36 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu
W strukturach Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Krzywiniu. W 2009 roku było 35
uczestników.
Placówka świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo oraz chorych
i zaburzonych psychicznie. Podopiecznymi Domu są osoby mające trudności w samodzielnym
radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, dlatego też zasadniczym celem zajęć
prowadzonych w pracowniach jest poszerzenie świata doznań oraz wyzwolenie aktywności
społecznej i poznawczej. Zajęcia odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) w
godzinach 7.00- 17.00 oraz dodatkowo w dni wolne i świąteczne.
Kadra zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy :8osób – 7 pełnych etatów oraz
1 osoba na umowę zlecenie i 2 stażystów w tym:
- kierownik 1 osoba – ( pedagog )
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- działalność administracyjna – pracownik socjalny – 1 osoba ( pracownik socjalny )
- działalność medyczno-rehabilitacyjna – 2 osoby ( pielęgniarka, fizjoterapeuta ) oraz 1 raz
w tygodniu lekarz psychiatra ( umowa zlecenie )
- działalność opiekuńczo-terapeutyczna – 3 osoby ( terapeuta zajęciowy/fizjoterapeuta,
terapeuta zajęciowy, specjalista administracji rządowej, pedagog
- lekarz psychiatra na umowę zlecenie ( 1 raz w tygodniu)
Środowiskowy Dom Samopomocy nie zatrudnia osób gospodarczych i obsługi.
Pracownicy Domu prowadzą następującą dokumentację:
- dokumentacja zbiorcza: dzienna karta pracy pracowni, tygodniowy plan pracy każdego
pracownika,zeszyt pracowni, tzn. aktualny stan sprzętów i materiałów używanych
w danym pomieszczeniu, z których korzystają podopieczni,
- dokumentacja indywidualna: indywidualny plan opiekuńczo-terapeutyczny, dokumentacja
pracownika socjalnego, kwestionariusze rodzinnego wywiadu środowiskowego
z dodatkowymi informacjami, dziennik pracy pielęgniarki, karty badań lekarza psychiatry,
neurologa, lekarza rodzinnego, aktualne zaświadczenia lekarskie ( 1 raz na 6 m-cy ), karty
pacjenta z zaleceniami lekarskimi, karty podawania leków.
Podopieczni zostali zakwalifikowani do następujących grup według stopnia upośledzenia /
choroby psychicznej: stopień lekki: brak , stopień umiarkowany: 14 osób , stopień znaczy:
13 osób , zaburzenia i choroby psychiczne: 8osób ( głównie schizofrenia )
Osoby korzystające z usług Domu nie muszą posiadać orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości :,Łagowo – 3 osoby,Bieżyń – 1 osoba
, Cichowo – 1 osoba , Nowy Dwór – 2 osoby , Lubiń - 4 osoby , Jerka – 4 osoby ,
Gierłachowo – 2 osoby , Kopaszewo – 1 osoba , Łuszkowo – 1 osoba , Czerwona Wieś –
5 osób , Bielewo – 2 osoby , Zbęchy – 3 osoby , Wieszkowo – 1 osoba , Krzywiń ( bez
dowozu ) – 6 osób. Dowozy podopiecznych odbywają się samochodem służbowym MGOPS
w Krzywiniu. Kierowcami są opiekunowie ŚDS według miesięcznego grafiku.
W roku 2009 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli lub
zorganizowali następujące imprezy:
uroczysta Wigilia w Lubiniu , przygotowanie II edycji konkursu „ Miłość nie jedno ma imię”,
udział w zabawie karnawałowej w ŚDS w Lesznie , udział w imprezie integracyjnej w KOK
w Kościanie pt. „Piraci morscy i inni”, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Kobiet, udział
w turnieju tenisa stołowego w ŚDS w Lesznie, impreza integracyjna – pt. „Topienie
Marzanny” w Zbęchach I, udział podopiecznych w Drodze Krzyżowej w Kościanie, uroczyste
Śniadanie Wielkanocne w Domu Strażaka, wyjazd do Multikina w Poznaniu uczestnictwo
w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej w Kościanie, spotkanie integracyjne w ŚDS
w Lesznie, wycieczka do Zakopanego, zorganizowanie imprezy okolicznościowej „dzień
Matki”, zajęcia w plenerze, turniej siatkówki, zawody sportowe w ŚDS w Lesznie,
spartakiada w ŚDS w Gostyniu, biwak w Cichowie, Udział w imprezie plenerowej pt.
„Wianki” w Zbęchach I, udział podopiecznych w jarmarku Soplicowskim, udział w festynie
integracyjnym w Mościskach, Dożynkach w Łuszkowie, udział i przedstawienie
przygotowane przez podopiecznych na Dożynkach w Bielewie, Bieżyniu, Krzywiniu, Rąbiniu
udział w VII Prezentacjach Dorobku Artystycznego w ŚDS w Gostyniu, udział w turnieju
piłki koszykowej w ŚDS w Kościanie ,udział w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym
„Święta Góra„ udział podopiecznych w Polagrze w Jerce, uroczyste wręczenie nagród
podopiecznym w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
w Poznaniu, wyjazd na basen do Leszna, biwak w Cichowie, start w Biegu Olimpijskim
w Racocie, udział podopiecznych w Spartakiadzie w Racocie, wyjazd na piknik integracyjny
do Kotusza, wyjazd do Biskupina, udział w spotkaniu Dzień Integracji w Kościanie, udział
w Turnieju Tenisa Stołowego w Mościszkach, udział w V Przeglądzie Artystycznym Osób
Niepełnosprawnych w Kościanie, udział w zawodach sportowych w Kościanie, wyjazd na
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wycieczkę do Świerkowina, wyjazd na wycieczkę do Wrocławia, udział w Zabawie
Andrzejkowej w ŚDS w Gostyniu, udział w koncercie pt. „Radość najpiękniejszych lat”
w Kościanie, udział w Olimpiadzie Bez Barier w Racocie, udział podopiecznych w
przeglądzie artystycznym „Krzywiniacy dla Krzywinia”, udział w Zabawie Andrzejkowej,
zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej, Uroczysta Wigilia w Domu Strażaka zorganizowana
przez podopiecznych przy współudziale rodziców
Środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 412.909,07 pochodzą
w całości z budżetu państwa. Ponadto w 2009 r ŚDS otrzymał nagrodę z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.000,-zł za projekt
„Jesteśmy razem”.

VIII. Edukacyjna opieka wychowawcza
1. System stypendialny Miasta i Gminy Krzywiń
1) szkolne stypendia naukowe-13.000,00 zł
- Zespół Szkół w Krzywiniu
- 2.300,00 zł
- Zespół Szkół w Jerce
- 2.650,00 zł
- Zespół Szkół w Lubiniu
- 1.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
- 650,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu - 6.000,00 zł
2) szkolne stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 82.457,00 zł
-w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wypłacono stypendia 257 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2008/2009)
-w okresie od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. wypłacono stypendia 233 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2009/2010)
- zasiłki szkolne wypłacono 7 uczniom na kwotę 2.100,00 zł
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 95.457,00 zł, w tym ze środków
własnych 16.266,00 zł.
2. Stypendia unijne
W 2009 r. z pomocy stypendialnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Rodzaj projektu
Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej skorzystało 5 uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów unijnych wyniosła 12.500 zł.
3. Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na
Wsi”
W roku 2009 realizowany był program PFRON „Uczeń na wsi” mający na celu
wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami
niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gminy wiejskiej lub obszaru wiejskiego
w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejskowiejskiej.
W roku szkolnym 2008/2009 z programu skorzystało 19 uczniów, w tym 7 uczących
się w szkole podstawowej, 9 gimnazjalistów oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
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Gmina Krzywiń przekazała uczniom dofinansowanie z PFRON-u w wysokości 17.150,33
zł.
W roku szkolnym 2009/2010 do programu zgłosiło się 20 uczniów, w tym 6 ze szkoły
podstawowej, 7 z gimnazjum i 7 uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.
Podpisanie umów z wnioskodawcami i wypłata dofinansowania ma miejsce w 2010 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Gminne Przedszkole Samorządowe
W 2009 roku do 13 oddziałów Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu
uczęszczało 292 dzieci. Zatrudnionych było 15 nauczycieli (łącznie 14,74 etatu),
2 pracowników administracyjnych (łącznie 1,6 etatu) oraz 12 pracowników obsługi (10,29
etatu).
Do głównych zadań Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu
należało realizowanie celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego urodzonym
potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno kulturowym i społecznym.
Indywidualizacji pracy z dziećmi służą również zajęcia dodatkowe z rytmiki, logorytmiki
i języka angielskiego.
Zadania priorytetowe z obszaru dydaktyki i wychowania przedszkolnego w roku 2009
związane były w szczególności z : wdrażaniem i realizowaniem nowej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, doskonaleniem metod i form pracy w zakresie
przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole, rozwijaniem matematycznego myślenia,
wychowaniem patriotycznym – POZNAJEMY MAŁĄ I WIELKĄ OJCZYZNĘ, umacnianiem
więzi i poczucia przynależności do rodziny, przedszkola, miejsca zamieszkania,
kształtowaniem świadomości ekologicznej u dzieci poprzez bezpośredni kontakt ze
środowiskiem, promowaniem zdrowego stylu życia, rozwijaniem sprawności fizycznej
i aktywności ruchowej dziecka. Realizowana była idea przedszkola otwartego na potrzeby
dziecka i jego rodziny. Dewizą placówki były dobre relacje z rodzicami dzieci, troska
o otwartość porozumienia w sprawach wychowawczych oraz ciepła i rodzinna atmosfera
w codziennych kontaktach.
Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, przestrzegane są prawa dziecka
oraz upowszechnia się wiedzę o tych prawach. Wprowadza dzieci w świat wartości
uniwersalnych. Rozpoznajemy potrzeby dziecka w zakresie opieki, w razie potrzeby
nawiązujemy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Kościanie przebadano dzieci pod kątem zdiagnozowania ewentualnych wad
wymowy u dzieci. Pracownicy poradni udzielali rodzicom i nauczycielom wskazówek,
przeprowadzili także prelekcję dla rodziców na temat dysleksji i dojrzałości szkolnej.
Przedszkole współpracowało również z innymi instytucjami: Powiatową Komendą Policji
w Kościanie, Nadleśnictwem, Strażą Pożarną, Ochronkąi szkołami z terenu naszej gminy.
Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki. Podejmuje działania na
rzecz społeczności lokalnej włączając w nie również rodziców, Przedszkole bierze udział
w konkursach plastycznych, w całej gminie zbiera baterie dbając o czystość środowiska.
Ponadto w roku 2009 przedszkole otrzymało akceptację złożonych dwóch wniosków
o środki z UE w związku z aplikacją projektów edukacyjnych:,, Bystra główka ‘’
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w Przedszkolu w Krzywiniu, ,, Twórczy przedszkolak ‘’ w Przedszkolu w Jerce. Oba
projekty dają możliwość wyrównania szans rozwojowych dzieciom ze środowisk wiejskich.
Dofinansowanie obu projektów opiewa na kwotę 100.000 złotych. Realizację projektu
rozpoczęto w październiku 2009r.
W trakcie minionego roku przedszkolaki uczestniczyły w wielu imprezach i uroczystościach
z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Do najważniejszych należą: Pasowanie na
Przedszkolaka ,obchody narodowego Święta Niepodległości, Gwiazdka, uroczystości
związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka, obchody Dnia Matki i Ojca , festyn z okazji
Dnia Dziecka ,uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Ponadto pod czujnym
okiem wychowawców dzieci: uczestniczyły w widowiskach teatralnych, były w kinie, w ZOO
, zwiedzały i podziwiały piękno naszej okolicy, brały udział w konkursach, miały okazję
oglądać sztuczki iluzjonisty, prezentowały swoją twórczość i umiejętności na wojewódzkim
przeglądzie teatrzyków dziecięcych w Kościanie (3 grupy – przedszkolaki z Krzywinia
i Jerki) prezentowały swoje umiejętności artystyczno – wokalne na przeglądzie piosenki
dziecięcej itp. Dodatkowo w czerwcu zorganizowano Festyn Rodzinny celem integracji
społeczności przedszkolnej a w jedną z sobót majowych odbyły się tzw. Drzwi Otwarte
kierowane przede wszystkim dla dzieci, które od 01.09.2009r. po raz pierwszy przekroczyły
próg przedszkola.
Poprawa bazy materiałowej i remonty:
1. Przedszkole w Krzywiniu
Wymiana okien, remont sali dydaktycznej, wymiana wykładziny w sali gimnastycznej i sali
dydaktycznej na parterze, zakup 2 dywanów ,zakup stolików, krzesełek i mebli, zakup
materiałów do remontu dachu budynku gospodarczego , zakup i wymiana grzejników , zakup
drukarki i UPS do administracji., zakup rolet do sali dydaktycznej ,zakup farb do
wykonywania prac malarskich we własnym zakresie , zakup tarcicy do remontu domku na
placu zabaw , zakup pomocy dydaktycznej. Łączna kwota 40.541,22 zł
2. Przedszkole w Jerce
Zakup stolików i krzeseł , zakup i wymiana 2 okien , zakup odkurzacza , zakup farb i drobne
prace malarskie, Zakup pomocy dydaktycznych. Łączna kwota 4.743,25
Ponadto z dodatkowo przyznanych środków wykonano konieczny remont sufitu w jednej
z sal dydaktycznych w przedszkolu w Jerce / sala na I piętrze / na kwotę 13.000 zł.
3. Przedszkole w Bieżyniu
Wymiana kaloryfera, zakup i wymiana wykładziny PCVw dużej sali dydaktycznej , zakup
wykładziny dywanowej do małej sali dydaktycznej , zakup stolików i krzesełek , zakup farb
i malowanie sali dydaktycznej i pionu sanitarnego, wymiana baterii, zakup pomocy
dydaktycznej Łączna kwota 9.201,58 zł
4. Przedszkole w Kopaszewie
Zakup dywanu , zakup farb do malowania pionu sanitarnego i płotu, zakup pomocy
dydaktycznej. Łączna kwota 1.627,90 zł
5. Przedszkole w Lubiniu
Zakup dywanu ,zakup zlewozmywaka , zakup farb i prace malarskie zaplecza , kuchennego,
socjalnego i sanitarnego ,zakup pomocy dydaktycznej. Łączna kwota 2.267,60 zł
6. Przedszkole w Bielewie
Zakup farb do drobnych prac malarskich ,zakup pomocy dydaktycznej. Łączna
424,00 zł

kwota
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7. Przedszkole w Świńcu
Zakup stolików i krzesełek , zakup pomocy dydaktycznej. Łączna kwota 2.556,00 zł
Ze środków pozabudżetowych pozyskanych od sponsorów i rad rodziców na ogólną kwotę
2.500,00 zł zakupiono: sprzęt nagłaśniający.

II. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
1. Informacja o szkole:
W 2009 roku w Szkole Podstawowej w Bieżyniu uczyło się w 6 oddziałach 98 uczniów
(w tym w klasach I – III – 49). Nauka odbywała się na jedną zmianę, a uczniowie dowożeni
byli z 4 wiosek (Łagowa, Cichowa, Mościszek i Zbęch II.
Szkoła zatrudniała 8 nauczycieli na pełnym etacie, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych
realizuje razem 20 godziny i 1 nauczyciel katecheta (0,11 etatu), 1 nauczyciel dopełnia etat
innej szkoły. Nauczyciele posiadają następujące wykształcenie: 11 nauczycieli mgr
z przygotowaniem pedagogicznym, 1 nauczyciel wykształcenie wyższe zawodowe,
1 nauczyciel średnie pedagogiczne. Ponadto w szkole pracowało: 1,5 etatu pracownicy
administracji, 2 etaty sprzątaczki, 0,5 etatu pracownik gospodarczy.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze miały na celu między innymi: kształcenie
zdolności zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w życiu, dążenie do
samodzielnego pokonywania trudności i indywidualnego sukcesu ucznia, stworzenie
właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, lansowanie wśród
uczniów postaw aktywnych i twórczych, otoczenie opieką psychologiczno – pedagogiczną
uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno – wychowawczych, kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy,
praworządności i życia rodzinnego, a także wobec takich wartości uniwersalnych jak: godność
ludzka, życzliwość, tolerancja, sprawiedliwość, demokracja, wolność, patriotyzm,
zagwarantowanie podmiotowości uczniów i nauczycieli oraz umożliwienie istotnego udziału
rodziców w kształceniu swoich dzieci, umożliwienie korzystania z edukacji dzieci
niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski, zapewnienie uczniom warunków
niezbędnych do zachowania i umacniania higieny osobistej i świadczeń z zakresu profilaktyki
zdrowotnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych ,stworzenie jak najlepszych warunków do
doskonalenia nauczycieli i zdobywania dodatkowych specjalności na studiach
podyplomowych. Uczniowie w 2009 roku brali udział w następujących konkursach: szkolny
konkurs humanistyczny, szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy ,szkolny Konkurs
Języka Angielskiego, szkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej. międzyszkolny konkurs „Bądź
przyjacielem środowiska”. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu zajęła I miejsce w gminie
Krzywiń. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ O laur najlepszego recytatora roku
szkolnego 2008/2009 ”,Gminny Konkurs Matematyczny klas III,Powiatowy Konkurs
Matematyczny dla klas VI Szkoły Podstawowej pt. „Jestem mistrzem matematyki”, Rejonowy
Konkurs
Humanistyczny
,Ogólnopolski
Konkurs
matematyczny„Alfik
matematyczny”,Konkurs plastyczny ”Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”,
Ogólnopolski Konkurs Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2009. Uczniowie brali udział
w zawodach sportowych: Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Gminy
w Piłce Halowej, Mistrzostwa Gminy w Unihokeju, Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych
Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach Przełajowych,Gminne
Zawody Sportowe Klas I – III, Mistrzostwa Gminy w Czwórboju LA, Mistrzostwa Powiatu w
Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, Mistrzostwa Powiatu
w Unihokeju,
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Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Szkoła zorganizowała
wycieczki do: Gostynia, Poznania, Leszna, Miranowa, Kościana, Racotu, Wrocławia.
Odbywały się również wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do teatrzyku (kl. I-III), do teatru (kl.
IV-VI). Ponadto odbyły się następujące imprezy szkolne: uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dnia Dziadka, całodniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka
zorganizowane z pomocą Rady Rodziców, środowiskowa akademia z okazji Święta
Niepodległości, spotkanie kolędowe. Szkoła systematycznie analizowała sytuację materialną
rodzin uczniów, współ-pracowano z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Krzywiniu (uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej korzystali z drugiego
śniadania) oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kościanie. Sprawy bieżące
dotyczące problemów uczniów z nauką jak i sprawy wychowawcze załatwiane były przez
wychowawców i pedagoga szkolnego.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2009 roku wykonano następujące prace remontowe
-wymiana okien w dwóch salach dydaktycznych i w pokoju nauczycielskim w tym:
13.505,40
środki szkolne
9.505,40
środki pozyskane przez szkołę i Radę Rodziców
4.000,00
-malowanie klas
1.980,69
-malowanie sanitariatów, kuchni i pokoju nauczycielskiego
854,00
-malowanie drzwi, okien i lamperii w kuchni
677,40
-wymiana naczynia zbiorczego w kotłowni
1.986,16
-montaż parapetów zewnętrznych
317,20
___________________________________________________________________
Razem
19.320,85
Drobne remonty i malowanie mebli oraz ścian farbami olejnymi wykonywane były zgodnie z
potrzebami przez pracowników szkoły w ramach etatu.

III. Zespół Szkół Jerka
1. Informacja o szkole:
Do Zespołu Szkół w Jerce w 2009 roku uczęszczało do 19 oddziałów 423 uczniów, w tym
do 12 oddziałów szkoły podstawowej - 262 uczniów i 7 oddziałów gimnazjum - 161.
Z ogólnej liczby uczniów 434 było dowożonych. Zajęcia odbywały się w 22 salach
lekcyjnych, 2 pracowniach komputerowych oraz hali sportowej.
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
W 2009 roku uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych m.in. w konkursie
humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym, z języka polskiego, języka niemieckiego,
języka angielskiego, z matematyki, historii, chemii, geografii, biologii oraz z fizyki. Ponadto
uczniowie brali udział w konkursach takich jak Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, O Laur
Najlepszego Recytatora, Ortograficzny klas III, Konkursie Mitologicznym ,Matematycznym
konkursie klas Pierwszych Gimnazjum, konkursie matematycznym klas trzecich SP,
matematycznym -FINANSISTA, Międzynarodowym konkursie matematycznym –KANGUR
i KANGUREK, Jestem mistrzem matematyki- konkurs matematyczny dla klas szóstych
Olimpiadzie w matematyce, „IGRZYSKA OLIMPIJSJIE w Matematyce”, „HISTORIA
REGIONU W MATEMATYCE”, Konkursie fizycznym „Zamiana jednostek wielkości
fizycznych”, konkurs historyczny -,,Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce”, „ Gwara
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Wielkopolska”, Konkursie polonistycznym „ Czy na pewno umiesz mówić
po polsku?”„Olimpijskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, „ Młodzież Zapobiega Pożarom”,
„Palić nie palić-oto jest pytanie?”, ,, Dziecięco-Młodzieżowy Turniej Recytatorski”, „Bądź
przyjacielem środowiska”- akcja zbierania baterii. Konkursy plastyczne:
Legendy wielkopolskie, „ Mój przyjaciel” , „Najpiękniejsza szopka Bożonarodzeniowa”,
„Zapobiegamy Pożarom”’ „PYREK”, ,,ZIMA W TRADYCJI POLSKIEJ”, Ozdoby
bożonarodzeniowe. Udział uczniów w programach edukacyjnych :WARZYWA I OWOCE
SA NA 5 - 177 uczniów, TRZYMAJ FORMĘ - 197 uczniów.
Udział uczniów w akcji :- „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” zebrano kwotę 620,00
zł z przeznaczeniem na dzieci z chorobami onkologicznymi. W 2009 roku młodzież brała
udział w zawodach sportowych, m.in.: Na szczeblu wojewódzkim: Tenis stołowy –
indywidualnie - I miejsce. Na szczeblu rejonowym: Rzut oszczepem- II miejsce, Pchnięcie
kulą- II miejsce Etap powiatowy: UNIHOKEJ chłopcy – I miejsce , UNIHOKEJ dziewcząt –
I i II miejsce, Czwórbój LA chłopców – III miejsce , LA 100 m – V miejsce, LA 300 m – II
miejsce, LA 1000 m – IV i V miejsce , Sztafeta 4 x 100 m – I i II miejsce , Sztafeta
szwedzka – II miejsce, Rzut oszczepem – I miejsce ,Skok w dal – IV miejsce ,Pchnięcie kulą
– I miejsce ,LA 600 m - III miejsce , Rzut piłką palantową – III miejsce ,Sztafeta szwedzka –
IV miejsce ,Sztafetowe biegi przełajowe – III miejsce , Indywidualne biegi przełajowe – III
i IV miejsce ,Półmaraton - II, III, VI miejsce. Etap gminny: Unihokej dziewczęta – I miejsce ,
Unihokej chłopcy – I i II miejsce ,Tenis stołowy indywidualnie dziewczęta – II miejsce,
Tenis stołowy drużynowo- dziewczęta II miejsce ,Tenis stołowy drużynowo chłopcy III
miejsce ,Tenis stołowy drużynowo – dziewczęta – III miejsce ,Tenis stołowy drużynowo –
chłopcy III miejsce, Piłka nożna dziewcząt – II miejsce ,Czwórbój LA dziewcząt – IV
miejsce, Czwórbój LA chłopców – I miejsce ,Piłka nożna chłopców – II miejsce ,Trójbój LA
dziewcząt – III miejsce, Trójbój LA chłopców – III miejsce, Sztafetowe biegi przełajowe –
dziewczęta – I
i II miejsce , Sztafetowe biegi przełajowe – chłopcy – III miejsce ,
Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt – I, II i III miejsce ,.Indywidualne biegi przełajowe
chłopcy – I, II i III miejsce W 2008 roku zorganizowano wiele imprez szkolnych
i środowiskowych, takich jak: Święto Patrona Szkoły, Mini Polagra, Dzień Babci i Dziadka.
Prowadzono również współpracę z rodzicami poprzez Dni Otwarte Szkoły, spotkania
i zebrania. W ramach przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy i lepszy start
w dorosłe życie odbyły się wyjazdy do Rejonowego Urzędu Pracy w Lesznie i spotkania
z przedstawicielami różnych grup zawodowych, przeprowadzono egzaminy na karty
rowerowe i motorowerowe. W Szkole działa Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub
Ekologiczny, Koło Wolontariuszy , kółka zainteresowań prowadzone przez nauczycieli:
matematyczne, polonistyczne, geograficzne, fizyczne, języka angielskiego, języka polskiego,
historyczne, biologiczno-chemiczne, chór szkolny, teatralne. Zasady samorządności wdrażają
Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej kl. IV- VI i gimnazjum oraz Mały Samorząd
Uczniowski kl. I-III szkoły podstawowej. Maluchy wydają gazetkę „Gacek”, a klasy starsze
„Korzystniak”. W Szkole działał Uczniowski Klub Sportowy, w ramach klubu prowadzone są
zajęcia tenisa stołowego, piłki ręcznej i siatkowej, tańca oraz lekkiej atletyki Ponadto
zorganizowano pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących, pomocy w postaci paczek
świątecznych dla 30 rodzin (pieniądze z konkursów, dyskotek, od sponsorów), po
konsultacjach z sołtysami uczniowie podarowali paczki i życzenia ludziom starszym
i samotnym z obwodu naszej . Nauczyciele w ramach swojej pracy przeznaczają jedną
godzinę tygodniowo na zajęcia dla uczniów, którzy wymagają dodatkowej pomocy oraz
konsultacji z nauczycielem przedmiotu. W Szkole zostały zorganizowane zajęcia korekcyjnokompensacyjne dla uczniów, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła pomoc.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Dokonano zakupu następującego sprzętu:
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Zestaw nagłośnieniowy w sali gimnastycznej
1.070,00 zł
- Sprzęt audiowizualny za kwotę
6.158,00 zł
- Sprzęt komputerowy, drukarka
11.856,00 zł
- Pomocy dydaktycznych
4.973,51 zł
- książek do biblioteki szkolnej na kwotę
3.656,96 zł
REMONTY :
Wymiana okien w sali lekcyjnej i gabinecie
10.028,25 zł
Docieplenie pomieszczeń bibliotecznych 2.900,00 zł
Malowanie 5 sal lekcyjnych i gabinetu
7.282,00 zł
Pozyskanie środków finansowych i sprzętu w 2009 r.
Z organizacji imprezy środowiskowej POLAGRA
4.088,85 zł
- Za wynajem Sali gimnastycznej
7.355,00 zł
- Firma fotograficzna Mawi
882,00 zł
- pozyskano sprzęt sportowy
4.000,00 zł

IV. Zespół Szkół w Lubiniu
1. Informacja o szkole:
W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu w 2009 roku uczyło się 219 uczniów
(96 dziewcząt i 123 chłopców ) do 12 oddziałach. Szkołę Podstawową tworzy 6 oddziałów
(88 uczniów) i Gimnazjum 6 oddziałów (131 uczniów). Uczniowie szkoły to mieszkańcy
następujących miejscowości: Lubiń, Bielewo, Bieżyń, Nowy Dwór, Mościszki, Łagowo,
Zbęchy Pole, Cichowo, Miranowo i Żelazno. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zatrudnionych
było 20 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, w
tym 1 katecheta i 1 logopeda. Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli Zespołu przedstawiają
się następująco: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym–21, licencjat–2,
kolegium–1. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta 1, nauczyciel kontraktowy 4,
nauczyciel mianowany 11, nauczyciel dyplomowany 8. Ponadto placówka zatrudnia 3 osoby
na stanowisku administracyjnym, w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4
pracowników obsługowych, w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Zadania dydaktyczne szkoły realizowane były zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły
i z uwzględnieniem priorytetów Ministra Edukacji oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali stypendium naukowe, a za
osiągnięcia sportowe stypendium sportowe. Na zakończenie roku szkolnego wręczana jest
Statuetka Prymusa Szkoły i Statuetka Najlepszego Absolwenta oraz Medal Najlepszego
Sportowca.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych , na których nie tylko poszerzają
wiadomości i rozwijają własne zainteresowania, ale również uczą się zasad współżycia
w grupie. W ofercie edukacyjnej szkoły jest 6 kół przedmiotowych, 5 form artystycznych,
3 rekreacyjno-sportowe. Tolerancja, poszanowanie godności drugiego człowieka i integracja
społeczności szkolnej to priorytetowe zadania szkoły. Wiele zadań szkoły realizowanych jest
metodą projektu. Wyniki edukacyjne semestralne i roczne oraz z egzaminu gimnazjalnego
i sprawdzianu po klasie VI są zadowalające. Uczniowie uczestniczą konkursach
przedmiotowych i interdyscyplinarnych oraz sportowych godnie reprezentując szkołę. Ich
sukcesy odnotowywane są w kronice szkoły i na stronie www. W okresie sprawozdawczym
godnym odnotowania są następujące osiągnięcia szkoły: Archidiecezjalny Konkurs
Multimedialny „Życie i nauczanie św. Pawła”, „Powiatowy Konkurs „Palić nie palić oto jest
pytanie”; Konkurs w ramach Multimedialnej Kampanii Społecznej „Nie daj szansy AIDS”
(plakat) ; Komenda Powiatowa Policji w Kościanie – Konkurs w ramach programu „Uwaga
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Zagrożenie – uzależnienia , Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”
w kategorii klas IV-VI; Powiatowy Konkurs Gwara Wielkopolska , Miejska Biblioteka
Publiczna w Kościanie – Powiatowy Konkurs Literacki „Nie wojnie”.
Osiągnięcia sportowe: Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w LA sztafeta dziewcząt ,
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego LA Bieg na 100m kobiet (II miejsce i III miejsce).
Zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowaliśmy zgodnie z Programem wychowawczym i
profilaktycznym szkoły. Odbyły się apele i uroczystości szkolne związane ze świętami
narodowymi i państwowymi. Zgodnie z ceremoniałem szkoły zorganizowano pasowanie
uczniów klas I szkoły podstawowej i otrzęsiny I rocznika gimnazjalistów oraz spotkania
opłatkowe. Najmłodsi uczniowie z wychowawcami zorganizowali Dzień Matki i Ojca oraz
Dzień Babci i Dziadka. Ważnym elementem pracy wychowawczej jest integracja społeczności
szkolnej i lokalnego środowiska, dlatego co roku przygotowujemy programy artystyczne i
koncerty, które prezentujemy na zewnątrz, promując w ten sposób szkołę.
W
okresie sprawozdawczym ważne odnotowania są: Koncerty szkolnego chóru „Semplicze”:,
Koncert „Nie lękajcie się” rocznica śmierci Jana Pawła II; Koncert „Muzyka Ludowa
w nowych aranżacjach”- Jarmark Soplicowski, Wianki w Zbęchach, Dożynki w Lubiniu,
Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych, Dożynki w Gierłachowie, Dożynki
w Zbęchach, Koncert Kolęd – „Anioły do mnie wysyłaj” - Lubiń, Krzywiń, Bielewo;
Prezentacja dorobku artystycznego szkoły podczas Poetyckiego Listopada Poznań – Lubiń
2009, Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowali oprawę artystyczną wielu
imprez gminnych m.in. odsłonięcie Pomnika Bohaterom Wojny w Bielewie, Jubileusze 50lecia par małżeńskich w Krzywiniu, 60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Lubiniu;
Bardzo dobra współpraca z Radą Rodziców w minionym roku była szczególnie widoczna
podczas organizacji wycieczek szkolnych i imprez takich jak „Biesiada Andrzejkowa”.
Uczniowie szkoły aktywnie włączają się w ogólnopolskie akcje charytatywne m.in. „Góra
Grosza”.Szkoła aktywnie uczestniczy w zadaniach gminy i starostwa powiatowego m.in.
współudział w organizacji Obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Dobra baza lokalowa i dydaktyczna szkoły jest systematycznie doposażona i modernizowana.
W minionym roku wykonano wiele prac modernizacyjnych i remontowych w celu poprawy
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w budynkach i na boisku szkolnym, pozyskano pomoce
dydaktyczne i wyposażenie miejsca zabaw dla najmłodszych uczniów w ramach projektu
„Radosna Szkoła”, zakupiono komputer i nowe programy komputerowe do prac
administracyjnych, ze środków Rady Rodziców zakupiono nagrody dla uczniów
wyróżniających się w nauce i laureatów konkursów.

V. Zespół Szkół w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
W 2009 roku do szkoły uczęszczało 366 uczniów, w tym 236 do szkoły podstawowej, 130
do gimnazjum. Nauka odbywała się w 18 oddziałach (12 oddziałów szkoły podstawowej
i 7 gimnazjum). Z ogólnej liczby uczniów do szkoły dowożonych jest 184 uczniów z 10
miejscowości. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 725 a kończą o 1440 . W szkole
zatrudnionych jest: 37 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym: 30 pełnozatrudnionych
i 7 niepełnozatrudnionych. W ogólnej liczbie zatrudnionych nauczycieli znajdują się również
zatrudnieni na stanowisku: wychowawcy świetlicy, bibliotekarza, zajęć korekcyjno–
kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, pedagoga
szkolnego (dopełniający etat pracowników ZSP Krzywiń), Ponadto szkoła zatrudnia:
3 pracowników administracji, 6 pracowników obsługi (w tym 2 osoby w wymiarze 0,6 etatu),
1 palacz (w okresie sezonu grzewczego). W bieżącym roku szkolnym z uwagi na
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wprowadzone zmiany w podstawie programowej do gimnazjum – wprowadzenie drugiego
języka obcego (język niemiecki) zatrudniono nauczyciela w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
Ponadto ze względu na zmiany podziału na grupy na zajęciach z języka angielskiego oraz
długotrwałej choroby nauczyciela języka angielskiego w klasach I-III zatrudniono nauczyciela
ZSP w niepełnym wymiarze godzin tj. 13 godzin tygodniowo. Jeden nauczyciel (wychowania
fizycznego) przebywa na urlopie macierzyńskim. Z dniem 31 sierpnia 2009 roku z 2
nauczycielami rozwiązano stosunek pracy z uwagi na : przejście na emeryturę (nauczyciel
bibliotekarz) i rentę inwalidzką (nauczyciel języka angielskiego). W roku sprawozdawczym 1
nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Ogółem
w placówce
pracuje 19 nauczycieli dyplomowanych, co stanowi 51,1% ogółu zatrudnionych.
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
Gimnazjum ukończyło 57 uczniów, którzy podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych
następujących typów: - licea ogólnokształcące:
27 uczniów, co stanowi 47,4 %
- technika:
14 uczniów , co stanowi 24,6 %
- zasadnicze szkoły zawodowe:
16 uczniów , co stanowi 28,0%:
Corocznie uczniowie klas III gimnazjum biorą udział w zajęciach prowadzonych przez
doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie w celu
przybliżenia problemów orientacji zawodowej. Ponadto organizowane są wyjazdy do Poradni
Medycyny Pracy w Lesznie w celu przeprowadzenia badań pod kątem wyboru zawodu
i skompletowania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie uczestniczyli
w zorganizowanym wyjeździe na Targi Edukacyjne, gdzie zapoznają się a ofertami szkół
ponadgimnazjalnych. Na bieżąco prowadzone było indywidualne doradztwo zawodowe dla
uczniów i ich rodziców. W szkole odbywały się zajęcia pozalekcyjne, które prowadzone były
w ramach kół przedmiotowych i zainteresowań -24 koła zainteresowań. Oprócz zajęć
planowych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły nauczyciele prowadzili również
zajęcia nieodpłatne ( 17 form zajęć) według pomysłów i postulatów uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem takich zagadnień jak: wyrównywanie braków w opanowaniu materiału,
przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, udział w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, rozwijanie zainteresowań uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego,
orientacja zawodowa i planowanie kariery szkolnej. W ramach wychowania do życia
w rodzinie dziewczęta klas VI wzięły udział w programie edukacyjnym pt. „ Między nami
kobietkami”. Szkoła tradycyjnie czynna była w czasie ferii zimowych. W roku 2009 na
nieodpłatne dyżury zapisało się 13 nauczycieli, a dominujące formy zajęć to: zajęcia
rekreacyjno – sportowe w sali gimnastycznej oraz przygotowane przez nauczycieli
wychowania fizycznego rozgrywki sportowe, zajęcia informatyczne, imprezy klasowe, kursy
przygotowawcze do egzaminów końcowych i zajęcia wyrównawcze. Pomoc socjalna dla
uczniów: 52 uczniom przyznano obiady, 22 uczniom przyznano śniadania.
- 34 uczniom klas I -III przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników,
- 26 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce,
- 31 uczniów otrzymało stypendium za osiągnięcia sportowe.
- 2 uczennice gimnazjum otrzymały stypendium z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
w ramach programu ‘ Kapitał Ludzki” z przeznaczeniem na rozwijanie swoich
zainteresowań.
Szkoła zorganizowała imprezy szkolne takie jak :Święto Patrona Szkoły ,Studniówka klas III
gimnazjum, Dzień Europejski i Święto Wiosny, Święto Ziemi, Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, Pożegnanie uczniów klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum,
Sprzątanie Świata, Happening „ Święto Klimatu” przy Urzędzie Miasta i Gminy
w Krzywiniu ,Dzień Edukacji Narodowej impreza dla uczniów, nauczycieli, rodziców,
emerytów, Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Święto Niepodległości.
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W roku kalendarzowym 2009 odbyły się również imprezy klasowe: Dzień Babci i Dziadka,
Bale i zabawy karnawałowe, Dyskoteki: Walentynowa, Andrzejkowa, Andrzejki klasowe,
Spotkania opłatkowe. W okresie sprawozdawczym młodzież brała udział w różnych formach
wypoczynku zorganizowanych przez szkołę: Karpacz Ścięgny – 3- dniowa pobyt dla 21
uczniów, zorganizowano 14 jednodniowych wycieczek na terenie województwa, udział
w nich wzięło 182 uczniów, między innymi do ,Lubinia, Żelazna, Jaszkowa, Poznania,
Kopaszewa, Łagowo, Górka Duchowna , Czempiń, Leszno, Błażejewo, Zieleniec, Gostynia,
zorganizowano 9 wyjazdów uczniów do kina i teatru w Poznaniu m.in. film „Opowieści na
dobranoc”, „ Popiełuszko” „Przyjęcie dla głupca”” Anioły i Demony”, „Na arce o ósmej”,
„Odlot” „Madagaskar”, łącznie udział wzięło 185 uczniów. W szkole działa sekcja tenisa
stołowego, której członkowie mają liczne sukcesy, reprezentowali szkołę między innymi na:
rejonowych i powiatowych zawodach zarówno indywidualnych jak i drużynowych oraz
w Mistrzostwach Tenisa Stołowego – Województwa Wielkopolskiego turnieju tenisa
stołowego dla gimnazjum w Krzyżu Wlkp., Czwórbój lekkoatletyczny, Młodzież brała udział
w Powiatowych Mistrzostwach w Narciarstwie Zjazdowym w Zieleńcu,
W roku sprawozdawczym młodzież brała udział w zawodach gminnych i powiatowych
w piłce nożnej, siatkowej, mini hokeju, oraz lekkoatletyce, zajęcia rekreacyjno – sportowe na
kręgielni i parku linowym w Lesznie. Inne ważne wydarzenia z życia szkoły: pomoc
koleżeńska: szkolne koło PCK przekazało rodzinom uczniów będących w trudniej sytuacji
materialnej dary zebrane od sponsorów i społeczności szkolnej. Zebrano artykuły spożywcze,
z których uczniowie przygotowali paczki świąteczne dla 17 rodzin. Łącznie zebrano 325,71
zł, Pomoc misjom „dzieci Afryki – 635,89 zł.,„Góra Grosza” – 45,20 zł,„Gorączka złota” –
10,7 kg monet przekazano w ramach akcji pozyskiwania funduszy na pomoc oddziałowi
noworodkowemu SPZOZ w Kościanie. Okolicznościowe wystawy. Wychowanie
komunikacyjne. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono egzamin na kartę rowerową
i motorowerową – kartę rowerową otrzymało 16 uczniów, a motorowerową 8 uczniów.
Oryginalne pomysły z dziedziny nowatorstwa pedagogicznego :Plenerowa „Droga Krzyżowa”
w ramach lekcji religii ( Kopaszewo – Rąbiń), cykliczna gazetka szkolna „ Szkolny Bigos” a
obecnie „ Cedzak”, lekcje przyrody w lesie. Uczniowie gimnazjum
w minionym
roku szkolnym 2008/2009 brali udział w 8 konkursach przedmiotowych.
W etapie
szkolnym udział wzięło 82 uczniów, co stanowi 53,2% ogółu uczniów gimnazjum. Do etapu
rejonowego zakwalifikowała się 3 uczniów i reprezentowała oni szkołę
w
rejonowych konkursach : języka polskiego i historycznym. W bieżącym roku szkolnym
w organizowanych przez kuratorium oświaty konkursach udział wzięło 54 uczniów
gimnazjum, co stanowi 41% uczniów, a do etapu rejonowego zakwalifikowało się 5 uczniów.
W konkursach humanistycznym i matematyczno - przyrodniczym dla uczniów kl. IV – VI
szkoły podstawowej, wzięło 17 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się
3 uczniów.
Uczniowie brali również udział w konkursach i imprezach organizowanych przez różne
instytucje, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu, a mianowicie: konkursy matematyczne:
„Kangur 2009, powiatowy konkurs „Igrzyska Olimpijskie w matematyce”, „ Międzyszkolny
konkurs matematyczny dla klas I gimnazjum”,
Powiatowy konkurs matematyczny
„Finansista”, pozostałe konkursy: „Konkurs wiedzy pożarniczej”, Międzyszkolny konkurs
„Watykan i Jan Paweł II”, międzyszkolny konkurs „Ciekawe życie twórców chemii”, konkurs
recytatorski „ IV międzyszkolny konkurs recytatorski o laur najlepszego recytatora roku
szkolnego 2008/2009”, konkurs powiatowy na materiał filmowy na temat „Zażywanie
środków odurzających” organizowany przez Komendę Policji w Kościanie. „Konkurs
plastyczny „Nie daj szansy AIDS”. Powiatowy konkurs ortograficzny „ Złote pióro mistrza
ortografii”, inne konkursy zorganizowane w szkole: Konkurs na najpiękniejszą palmę
Wielkanocną , konkurs recytatorski dla klas III szkoły podstawowej, piękniejsza Szopka
Bożonarodzeniowa”, „ Moje miejsce na Ziemi”, imprezy środowiskowe - „ Święto Klimatu”
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happening przy UM i G w Krzywiniu- W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w
Mościszkach grupa młodzieży brała udział w dwóch integracyjnych spotkaniach pt.
„Powitanie Wiosny” i „ Jasełka Bożonarodzeniowe”. Na tych spotkaniach uczniowie
wspólnie z pensjonariuszami brali udział w konkursach, warsztatach zajęciowych itp. Udział
młodzieży w uroczystościach 91 rocznicy odzyskania niepodległości w Osiecznej.
Współpraca zagraniczna: Realizując kolejny etap współpracy naszej szkoły z zaprzyjaźnioną
Szkołą Podstawowa w Żdarze na Sazavą, w dniach 28 – 31 maja 2009 roku 17 uczniów
przebywało w Republice Czeskiej. Natomiast W dniach 01 – 04 października 2009 roku
młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły gościła w Polsce. W czasie 4-dniowego pobytu uczniowie
zwiedzili Toruń i Inowrocław. Uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno – sportowych na
kręgielni i parku linowym w Lesznie. Nowatorstwo tej wymiany polega na tym, że uczniowie
przez cały czas pobytu zakwaterowani byli u rodzin uczniów. Mieli zatem możliwość
wszechstronnego zapoznania się z realiami życia w obcym kraju, ze wszystkimi tego faktu
konsekwencjami, począwszy od języka, a na sposobie odżywiania i ubierania się
skończywszy. W wymianie wzięło udział 17 uczniów. Zanim doszło do wyjazdu, uczniowie
korespondowali ze sobą przez Internet. Mieli więc możliwość wzajemnego poznania się,
wymiany poglądów na temat zainteresowań, przyzwyczajeń, stylu życia. Okazało się to
bardzo pożyteczne. Zaraz po przyjeździe do Krzywinia każdy z uczniów witał się ze swoim
czeskim partnerem, chociaż nigdy wcześniej go nie widział.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku sprawozdawczym w placówce przeprowadzono szereg prac remontowych:
− przeprowadzono remont w salach 103 i 210 polegający na wymianie podłogi (zerwano
płytki PCV i położono wykładzinę z jednolitej masy). Łączny koszt: 9.629,00zł,
− przeprowadzono malowanie: sali lekcyjnej 301 ( pracownia komputerowa), gabinetu
dyrektora, sekretariatu, sklepiku uczniowskiego oraz pionów sanitarnych w budynku
szkolnym i przedszkolnym. Łączny koszt: 4.922,00 zł,
− przeprowadzono remont podłogi w sali w budynku przedszkola polegający na
położeniu płyt i wykładziny. Łączny koszt: 5.445.00 zł
− dokonano wymiany 2 szt drzwi zewnętrznych od strony boiska. Łączny koszt:
26.300,00 zł
− rozbudowano sieć alarmową o jeden czujnik na korytarzu I piętra. Łączny koszt:
976,00 zł.
W 2009 roku wykonano prace remontowe na łączną kwotę 47.272,00 zł.
Zakupiono 100 szt. krzeseł składanych do wykorzystania na sali gimnastycznej w czasie
pisania przez uczniów sprawdzianów i egzaminu. Salę lekcyjną Nr 103 i 210 wyposażono
w nowe meble. Łączny koszt 9.800,00 zł. Zakupiono pomocy dydaktycznych (mapy, sprzęt
sportowy, książki, prenumerata czasopism przedmiotowych, aparat fotograficzny, sprzęt rtv,
sprzęt komputerowy , programy komputerowe), Łączny koszt: 8.866,00 zł
.Pozyskane środki za udostępnianie pomieszczeń szkolnych ( sale lekcyjne, sala gimnastyczna
świetlica) - 2.530,00 zł prowizja z „WARTY” - 2.127,00 zł, z tytułu wynajmu pionu
żywieniowego - 9.0004,16 zł.

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
W 2009 roku w czerwcu uczęszczało 108 uczniów do 7 oddziałów L.O., 101 do
5 oddziałów Z.S.Z., razem w Z.S.P. - 209 uczniów. Od 1 września 2009 roku do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych do 7 oddziałów L.O. uczęszcza 95 uczniów, do 4 oddziałów
Z.S.Z. 111 uczniów, co razem stanowi 206 uczniów.
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu pracowało od stycznia do sierpnia 2009
roku 21 nauczycieli, w tym dyrektor, 11 nauczycieli pełnozatrudnionych, 10 nauczycieli
niepełnozatrudnionych. Od września w placówce zatrudnionych jest 18 nauczycieli,
10 nauczycieli pełnozatrudnionych, 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Codziennie istnieje
możliwość kontaktu uczniów, rodziców i nauczycieli z pedagogiem szkolnym.
W szkole zatrudnionych jest 14 pracowników niepedagogicznych, w tym 3 pracowników
administracji, 5 sprzątaczek, 2 pracowników gospodarczych, 1 kierownik hali sportowowidowiskowej oraz 3 palaczy sezonowo.
W 2009 roku szkołę ukończyło 70 uczniów, w tym 34 absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego oraz 36 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Do egzaminu
maturalnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu przystąpiło 33 uczniów,
a zdało go 28 osób.
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
Proces dydaktyczny i wychowawczy był realizowany zgodnie z założeniami i takimi
dokumentami jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki,
Wewnątrzszkolny System Oceniania i Szkolny Zestaw Programów Nauczania. W związku ze
zmianami prawa oświatowego dostosowywano dokumentację szkoły do nowych wymagań.
W roku szkolnym 2008/2009 w II semestrze dyrektor szkoły przeprowadził 8 hospitacji lekcji
i zajęć pozalekcyjnych. Miały one na celu sprawdzenie zgodności realizacji pracy
dydaktycznej nauczycieli z planami wynikowymi i ich zgodność z podstawą programową.
Zwracano również uwagę na systematyczność oceniania i jego zgodność ze statutem szkoły.
Na podstawie przeprowadzonych hospitacji można stwierdzić, że nauczyciele prawidłowo
planują i realizują proces dydaktyczny. Lekcje są prowadzone nowoczesnymi metodami
nauczania aktywizującymi uczniów z wykorzystaniem bogatej bazy dydaktycznej. W sposób
prawidłowy prowadzona jest indywidualizacja procesu nauczania, ze szczególnym
uwzględnieniem pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem wymagającym obniżenia wymagań
edukacyjnych. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego. Dyrektor przeprowadził dla grona pedagogicznego następujące warsztaty:
dotyczące strategicznego rozwoju szkoły, szkolenie poświęcone specyficznym problemom
funkcjonowania w szkole dzieci przewlekle chorych, szkolenie „Kompetencje Rady
Pedagogicznej” prowadzone przez Leszka Zaleśnego.
Duże zaangażowanie nauczycieli również w pracy pozalekcyjnej zaowocowało
w 2009 roku wieloma osiągnięciami uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych: Powiatowy Konkurs Recytatorski, Konkurs
Poetycki organizowany przy UAM w Poznaniu, II Szkolny konkurs Recytatorski, Konkurs
językowy „Pokaż nam język”, VI Międzyszkolny konkurs Teologiczny „Wolności trzeba się
uczyć”, Powiatowy Konkurs Matematyczny – „Finansista” – 2 uczniów, Powiatowy Konkurs
Matematyczny „Matematyka liczy się w życiu”, Kontynuacja projektu historycznego
„Piastowie Śląscy i Wielkopolscy” –współpraca z II LO z Brzegu, Konkurs na plakat pt.
„W rocznicę Niepodległości”, Konkurs „Mój region w obiektywie”, udział w etapie
diecezjalnym XIX Olimpiady Teologiczno Katolickiej, udział w konkursie „ Śremsong 2009”,
Powiatowy Turniej Aerobiku- I miejsce, Rejonowy Turniej Aerobiku- III miejsce,
Wojewódzki Turniej Aerobiku- XVI miejsce, Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego,
Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne –I, II, IV miejsce, Liga Piłki Halowej – reprezentacyjna
drużyna LO kontynuuje rozgrywki, Gminny Turniej Siatkówki, Turniej piłki nożnej o puchar
dyrektora szkoły, Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Piłce Siatkowej, Mistrzostwa
Powiatu Kościańskiego w Piłce Nożnej Halowej (III miejsce), udział reprezentacji szkoły
w Międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie , Konkurs „Nasza Europa” eliminacje szkolne i powiatowe, etap szkolny ogólnopolskiego konkursu „Debaty
o gospodarowaniu”- „AD REM”. Ponadto Szkoła uczestniczyła w Światowym Tygodniu
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Przedsiębiorczości. W szkole prowadzone były w roku 2009 koła zainteresowań: koło
historyczne, koło biologiczne, koło filozoficzno-teologiczne, koło wiedzy pożarniczej,
Kawiarenka Literacko-Artystyczna, koło aerobiku, SKS, Dyskusyjny Klub Filmowy. Do
znaczących osiągnięć uczniów i opiekunów kół zainteresowań można zaliczyć: w ramach
„Kawiarenki Literacko-Artystycznej” redagowanie i wydawanie szkolnej gazetki „Nota bene”,
w ramach koła historycznego wystawy, programy multimedialne, wycieczki, obchody rocznic,
konkursy; realizacja projektu historycznego „Piastowie Śląscy i Wielkopolscy”; w ramach
Szkolnego Koła Caritas: aktywna praca na rzecz środowiska, zbiórka produktów
żywnościowych, akcje charytatywne, spotkania klubu seniora; w ramach wolontariatu
uczniowie pomagają w rozładunku żywności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
Nauczyciele angażowali się w przygotowanie dodatkowych imprez i uroczystości szkolnych.
W 2009 roku dalej realizowano projekt Comenius. W październiku grupa 3 nauczycieli
i 6 uczniów wyjechała do Turcji na wizytę roboczą do szkoły partnerskiej w Afsin
i prezentowała tam swoją pracę nad projektem „Graj fair-wygraj zdrowie.”
W kwietniu 2009 r. po całorocznych przygotowaniach nadano Liceum
Ogólnokształcącemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej imię Kajetana Morawskiego,
odbyły się uroczystości o randze powiatowej z zaproszeniem syna patrona Macieja
Morawskiego z Paryża.
Odbyły się także obchody 80- rocznicy urodzin Macieja
Morawskiego, uroczysta msza św. w Jurkowie poświęcona rodzinie Morawskich.
W listopadzie odbyła się także premiera filmu „Ambasador” o patronie Kajetanie Morawskim
z udziałem zaproszonych gości.
Szkoła utrzymywała stały kontakt z pracodawcami poprzez: wizyty w zakładach pracy nacisk na dobre traktowanie ucznia, opieka nad jego rozwojem zawodowym oraz
przygotowanie Targów Edukacyjnych we współpracy z pracodawcami. W 2009 roku szkoła
nadal aktywnie włączała się w lokalne partnerstwo edukacyjne w powiecie kościańskim,
w które zaangażował się także: Urząd Pracy, Starosta Kościański, Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Zespół Szkół z Nietążkowa i Zespół Szkół z Kościana
odbyło się kilka spotkań i zajęć warsztatowych na których zastanawiano się jak poprawić
relacje na rynku pracy. W marcu 2009 r. odbyło się podsumowanie wyników wizytacji
przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wszystkie zalecenia zostały
wykonane planowo, opracowano i wdrożono program naprawczy szkoły. Szkoła stale pracuje
nad podniesieniem jakości swojej pracy.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Na remonty i modernizację budynku szkoły wydano w 2009 roku kwotę 40.132 zł:
Zakupiono piec CO- 25.620,00 zł, popiersie patrona – 1012 zł , papa na dach 3.000 zł,
wykonano remont hali- 9000 zł, zakupiono sprzęt komputerowy 1500 zł.

VII. Schronisko Młodzieżowe w Łagowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie w roku 2009 miało 31 miejsc noclegowych
i posiadało następujące pomieszczenia mieszkalne: sale 12, 8 i 4-osobową z łóżkami
piętrowymi oraz pokoje 5 i 2-osobowe. Pozostałe pomieszczenia to: kuchnia samoobsługowa,
łazienki z prysznicami (ciepłą i zimną wodą), wc oraz jadalnio-świetlica. W 2009 roku
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łagowie przebywało 190 turystów, którym
udzielono 694 noclegów płatnych i 64 noclegi bezpłatne dla uczestników Międzynarodowych
Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie. Kwota opłat za korzystanie z noclegów w SSM
w Łagowie, za rok 2009, wynosi 9011,50zł
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Osobami korzystającymi z noclegów w ciągu roku była głównie młodzież ze szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów. W czasie wakacji w schronisku przebywały grupy
z Poznania , należące do stowarzyszenia „Wiara i Światło”. Składają się one z osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów .
Od kwietnia do czerwca, oraz we wrześniu i w czasie ferii zimowych, ze schroniska
korzystają klasy w ramach wyjazdów biwakowych.
W roku 2009 zostały wyremontowane łazienki, gdyż położone kilkanaście lat temu płytki
nie zostały wyizolowane, a dodatkowo nie było odpowiedniej wentylacji i pojawiła się wilgoć.
Należało więc wymienić płytki, zainstalować kominki wentylacyjne i wykonać dokładne
prace malarskie poprzez skucie tynków, położenie siatek, gipsowanie i malowanie.
Kwota opłat za korzystanie z noclegów – 9.011,50 zł.

VIII. Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu
W 2009 roku z pobytu w schronisku skorzystało 833 osób w tym 62 gości zagranicznych
z Węgier i Czech i Niemiec Wpłaty za korzystanie ze schroniska, czyli dochody wyniosły
10.037,00 zł. Noclegi darmowe - 819 wartość 8.880,00. (m.in. goście Gminy, ZSP i ZS
w Krzywiniu ) Plan zakładał 10.000,00 zł. W roku sprawozdawczym z prac remontowych
wykonano:
wymalowano pokoje, korytarz, świetlicę, kuchnię i sanitariaty w części turystycznej;
wymieniono częściowo instalację sanitarną w 2 łazienkach (częste awarie)
Jak co roku w szkolnym schronisku zorganizowano Obóz Strażacki dla członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu kościańskiego. W obozie uczestniczyło 35
uczestników.
Kontynuowana jest współpraca z PTSM i firmą METEOR, która umieszcza informacje
o naszym schronisku w ogólnopolskim przewodniku turystycznym i na 3 portalach
internetowych.
Goście korzystający z bazy noclegowej wysoko oceniają standard o i organizację pracy
placówki. Schronisko w Lubiniu w roku 2009 uzyskało wyróżnienie w konkursie
organizowanym przez Zarząd Oddziału PTSM w Poznaniu.
Kwota opłat za korzystanie z noclegów – 10.037,00 zł.

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
I. Kultura
W 2009 roku Urząd Miasta i Gminy angażował się w organizację wszystkich imprez
kulturalnych o charakterze gminnym.
Wśród nich:
Organizacja Festynu „Jarmark Soplicowski”
Pomoc w przygotowaniu dożynek wiejskich
Pomoc w działalności Orkiestry Dętej OSP Krzywiń.
Wspieranie statutowej działalności Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego
Wydanie kolejnych numerów „Wieści krzywińskich” oraz „Wieści samorządowych”
Przygotowanie projektów konkursowych Muzeum Techniki w Cichowie
Opracowanie cyfrowe materiałów historycznych dot. Gminy Krzywiń
Montaż i realizacja filmu o Kajetanie Morawskim
Dygitalicja archiwów Wieści Krzywińskich
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Przygotowanie programu wizyty mieszkańców gminy we Francji
Współpraca z krzywińskim oddziałem Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej

II. Sport
Współpraca przy organizacji imprez sportowych wiejskich, Sekcji Tenisa Stołowego,
Uczniowskich Klubów Sportowych, dofinansowanie sekcji piłkarskiej „Konieczny”
i organizacja wielu masowych imprez sportowych w tym:
Imprezy karnawałowe dla dzieci
Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym
Turniej halowy dla trampkarzy i oldbojów
Ligę gminną „6"
Halową liga piłkarska
XV memoriał Józefa Szajewskiego trampkarzy
Zakup strojów i pomoc w remoncie i utrzymaniu boisk
Turnieje świetlicowe dla dzieci
Turnieje piłki siatkowej
Turnieje „Kopa”
Przygotowanie nagród i dyplomów
Zakup nagród i współ organizacja turnieju wsi

III. Turystyka

Turystyczne przedsięwzięcia gminy realizowano poprzez organizację praktyk dla studentów
Instytutu Turystyki PWSZ w Lesznie oraz dzięki współpracy z młodzieżą szkolną
i mieszkańcami gminy.
Podczas wakacji letnich zatrudniono ratowników na plażach w Cichowie oraz
Krzywiniu, oprócz rutynowego zabezpieczenia kąpieliska dbali o porządek na plaży.
Udział w pracach Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.
Współorganizowanie cyklu szkoleń dla mieszkańców gmin „Wielkopolski Gościnnej”
Współpraca z Fundacją Gościnna Wielkopolska
Przygotowanie projektów konkursowych prezentującej kulinarne dziedzictwo m.in.
gminy Krzywiń
Renowacja szlaków turystycznych.
Kontynuowanie współpracy Wielkopolska Organizacja Turystyczną
Opracowanie projektów na konkurs dotyczący działań proekologicznych „Jesteśmy
razem” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu – wyróżnienie za projekt
w wysokości 10.000 zł
Udział w targach i prezentacjach walorów turystycznych gminy.
organizacja 4 pobytów studyjnych w gminie Krzywiń w ramach projektów odnowy wsi

IV. Promocja
-

Cykl artykułów prasowych, reportaży telewizyjnych oraz audycji radiowych
o gospodarczych i turystycznych walorach gminy
Opracowanie materiałów edukacyjnych i udział w konferencji naukowej nt.
wykorzystania dziedzictwa kulturowego w promocji gminy
Przygotowanie materiałów nt. gminy Krzywiń do strategii rozwoju powiatu oraz strategii
rozwoju gminy Krzywiń dla potrzeb absolwentów krzywińskich szkół przygotowujących
prace dyplomowe
Pomoc w działaniu Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych
Udział w targach turystycznych i prezentacja oferty turystycznej gminy
Promocja gminy podczas Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Konnych
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Opracowanie cyklu artykułów do wydawnictw lokalnych
Prezentacja dorobku gminy Krzywiń podczas konferencji dla konsultantów regionalnych
Poakcesyjnego Programu Wspierania Odnowy Wsi
Prezentacja rozwoju wsi Cichowo i Krzywińskiej Kolei Drezynowej w Wileńskiej Szkole
Technologii i Biznesu.
Opracowanie projektu wizyty studyjnej studentów Wileńskiej Szkoły Technologii
i Biznesu w gminie Krzywiń w 2010 roku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Na terenie gminy znajdują się cztery biblioteki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Krzywiń, Filia Biblioteczna Bieżyń, Filia Biblioteczna Jerka, Filia Biblioteczna Lubiń.
W ramach biblioteki działał klub czynny pięć dni w tygodniu od godziny 9.00 do 18.00.
Można było w nim skorzystać za darmo z Internetu, dodatkowo wykonywane były usługi
kserograficzne, można było skorzystać ze skanera oraz multimedialnych pakietów
edukacyjnych. Z Internetu skorzystało w roku 2009 aż 5.405 internautów.
W klubie odbywały się także wszystkie pozostałe zajęcia proponowane przez bibliotekę.
W tym roku siedziba klubu została przeniesiona i wyremontowana.
Dodatkowo w FB Bieżyń i Jerka działały także bezpłatne punkty internetowe.
Działalność kulturalno-oświatowa: Biblioteka Publiczna MiG Krzywiń oraz jej filie
przeprowadziły 11 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 128 uczniów oraz
zorganizowały 59 wystawek książek. W 2009 r. zorganizowano 2 konkursy literackie:
konkurs „Słowacki wielkim poetą był” (18 osób – FB Jerka ), „Brzechwa dzieciom” – (22
osoby FB Lubiń). 1. Pod hasłem „Krzywiniacy dla Krzywinia” odbył się III Przegląd
Twórców, którego nadrzędnym celem jest propagowanie wszelkich talentów mieszkańców
Krzywinia. Zaprezentowało się na nim 15 wykonawców (także w zespołach) przed 200
osobowa widownią.. Bal karnawałowy – ok. 150 spędziło rodzinnie niedzielne popołudnie na
karnawałowym balu przebierańców, który był ukoronowaniem ferii zimowych. Dzień Matki
i Ojca – dzieci odwiedzające bibliotekę zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne
i recytatorskie przed rodzicami (ok. 130 osób) W lipcu 2009 Biblioteka w Krzywiniu była
organizatorem cyklu „Twórcze lato z biblioteką”. Obejmował warsztaty fotograficzne,
warsztaty wokalne , warsztaty taneczne , warsztaty krajoznawcze „Podróże po Polsce”
zakończone wycieczką do Zielonej Góry , cykl ”Rozmowy o książkach i nie tylko…”, razem
udział wzięło 216 osób. Przy Bibliotece w Krzywiniu działa formacja taneczna ”ALEMANA”
(50 dzieci w grupie młodszej i starszej)) , która w roku 2009 trenowała swe umiejętności na
81 spotkaniach. Wzięło w nich udział 1.388 dzieci.
Alemana miała okazję zaprezentować się na VII Festiwalu Gościnnej Wielkopolski w Krobi,
Przeglądzie Twórców „Krzywiniacy dla Krzywinia”, na dożynkach w Krzywiniu i na
Wiankach w Krzywiniu. Zespół brał także udział w różnych imprezach okolicznościowych
(spotkanie pszczelarzy, Dzień Matki, bal karnawałowy, spotkania klubu Seniora).. Zajęcia
w świetlicy – 2.884 osoby, w tym: ping-pong ,czytanie książek , odrabianie lekcji, gry
planszowe, prace plastyczne, filmy, kalambury, quizy, spotkanie opłatkowe rodziców i dzieci ,
zajęcia szachowe , wycieczka do Zielonej Góry na ”Winobranie” , zajęcia różne w czasie ferii
zimowych W podległych filiach bibliotecznych także prowadzona jest działalność kulturalnooświatowa.
F.B. Bieżyń
Klub Dyskusyjny Książki , spotkania z mieszkańcami DPS Mościszki , internet, filmy video,
zabawy plastyczne, gry planszowe, konkurs ekologiczny, wieczór poezji i baśni
bożonarodzeniowej, wystawa „W krainie nici”.
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F.B. Jerka
gry planszowe , czytanie bajek i baśni ,wycieczki szkolne , przygotowania do konkursu
recytatorskiego ,śpiewanie piosenek ,
prace plastyczne ,Internet .
F.B. Lubiń
Dzień Babci i Dziadka – , konkurs na wiersz okolicznościowy z okazji Dnia Babci i Dziadka ,
gry planszowe, rysunki.
Dane liczbowe obrazujące działalność biblioteki: W roku 2009 wpisano do ksiąg
inwentarzowych 663 książki na kwotę
12.880 zł. Należy zaznaczyć, że 158 vol. o wartości 2.880 zł pochodziło z dotacji Biblioteki
Narodowej.Ponadto BPMiG Krzywiń otrzymała 162 książki w formie darów od Biblioteki
Wojewódzkiej, Starostwa Powiatowego i czytelników.
Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2009 wynosiła 16.160.
BPMiG Krzywiń - 8.583
FB Bieżyń
- 3.838
FB Jerka
- 4.578
FB Lubiń
- 2.161
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2009 roku wynosiła 1.579.
BPMiG Krzywiń - 801
FB Bieżyń
- 299
FB Jerka
- 278
FB Lubiń
- 201
BPMiG Krzywiń wraz z filiami jest prenumeratorem 32 tytułów gazet i czasopism, które
można przejrzeć na miejscu bądź wypożyczyć. W roku 2009 wypożyczano je 2.183 razy.
Oprócz wypożyczeń książek i czasopism zanotowano ogółem 1.543 udzielonych informacji.
Ilość odwiedzin ogółem we wszystkich placówkach – 27.151.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
1.

Zbycie i nabycie nieruchomości:
a) W roku 2009 zbyto 12 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntu 0,6504 ha.
b) W roku 2009 nabyto 5 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntu 0,5991 ha.

2. Zbyte:
− Krzywiń ul. Kościańska 5 (z udziałem gminy) dz. nr 702 pow. 0,0964 ha
− Cichowo
dz. nr 110
pow. 0,0543 ha
− Łagowo
dz. nr 250/1
pow. 0,0028 ha
− Lubiń
dz. nr 327/1
pow. 0,0911 ha
− Krzywiń Os. Młodych
dz. nr 1201/20 pow. 0,0685 ha
− Krzywiń Os. Młodych
dz. nr 1201/22 pow. 0,0810 ha
− Krzywiń Os. Młodych
dz. nr 1201/27 pow. 0,0923 ha
− Krzywiń Os. Młodych
dz. nr 1044
pow. 0,0589 ha
− Krzywiń Os. Młodych
dz. nr 1045
pow. 0,0466 ha
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− Krzywiń Os. Młodych
− Krzywiń Os. Młodych
− Krzywiń Os. Młodych

dz. nr 1046
pow. 0,0472 ha
dz. nr 1047
pow. 0,0500 ha
dz. nr 1048
pow. 0,0524 ha
Łączna powierzchnia
0,6504 ha
Ponadto w 2009 roku oddano w użytkowanie część budynku komunalnego przy
ul. Kasztelańskiej 1 w Krzywiniu – „Dom Strażaka” na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej Krzywiń i Biblioteki Publicznej.
3. Nabyte :
− Łuszkowo
dz. nr 625
pow. 0,0300 ha
− Lubiń
dz. nr 490/1
pow. 0,0266 ha
− Jurkowo
dz. nr 165/3
pow. 0,0046 ha
− Mościszki
dz. nr 122/17
pow. 0,3486 ha
− Mościszki
dz. nr 122/22
pow. 0,0837 ha
Łączna powierzchnia
0,5991 ha
4. W roku 2009 rozpatrywano zgłoszenia aktów notarialnych dotyczących pierwokupu
nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń, przygotowywano zbycia i
nabycia nieruchomości, których realizacja nastąpi w 2010 roku oraz załatwiano
bieżące sprawy zgłaszane przez mieszkańców.
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2009 roku:
Drogi
288,3400 ha
Lasy
25,5489 ha
Jeziora
29,9405 ha
Nieużytek
13,3795 ha
Pastwisko
2,2589 ha
Rola
125,0900 ha
Rów
0,6487 ha
Tereny zielone
11,5939 ha
Użytki kopalne
0,6100 ha
Wody płynące
0,0872 ha
Zabudowane
47,5400 ha
Łąka
19,6284 ha
GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM:
564,6740 ha

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2009 przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawach ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowano zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Prowadzono 110 postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w tym : 101 decyzji o warunkach zabudowy
9 decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Prowadzono 32 postępowania w sprawie podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia
nieruchomości.
Zakończono i uchwalono n/w plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
− zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Krzywiń,
− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni
wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,
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− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
we wsi Jerka
− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
we wsi Łuszkowo
− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
w obrębie wsi Mościszki
− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów dla obszaru eksploatacji
kruszywa we wsi Świniec
− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyczno
– rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo
Kontynuowano prace nad opracowywaniem n/w planów zagospodarowania przestrzennego:
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów komunikacji wodnej
(szlak kajakowy) z funkcją melioracyjną, użytku ekologicznego oraz terenów obsługi
ruchu turystycznego.
− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej,
techniczno - produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo.
− miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczenia
gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie z uwagi na walory
krajobrazowe w obrębie wsi Żelazno i Lubiń
− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji
kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka
i Świniec.
Wydano 101 decyzji dodatku mieszkaniowego, w tym: 99 decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego, 2 decyzje odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Wypłacono
kwotę 13.351,61 zł dodatków mieszkaniowych
Prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwag w zapytanych
sprawach. Prowadzono na bieżąco współpracę z ENEA SA w Kościanie w sprawach
oświetlenia ulicznego oraz spraw z zakresu energetyki. W sprawach budowlanych
prowadzono współpracę ze Starostwem Powiatowym w Kościanie - Wydział Architektury ,
Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim - Oddział
Zamiejscowy w Lesznie, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kościanie

ADMINISTRACJA
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu w roku 2009 zatrudniał 24 osoby na stanowiskach
urzędniczych w tym burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika, zastępcę skarbnika,
4 kierowników referatów, 15 osób na stanowiskach podinspektorów i inspektorów oraz radcę
prawnego na ¼ etatu. Ponadto na stanowiskach pomocniczych i obsługi pracowało 9 osób
w tym 2 kierowców, 4 robotników gospodarczych, 3 sprzątaczki z tego dwie na ½ etatu.
We wszystkich sprawach wymienionych w sprawozdaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu,
przygotowując między innymi projekty uchwał Rady i inne potrzebne dokumenty.
W roku sprawozdawczym czyniono szereg starań o pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych, przygotowywano wnioski między innymi do Urzędu Marszałkowskiego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Sektorowego Programu Operacyjnego działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, MENiS oraz Funduszu
Kultury Fizycznej.
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W roku 2009 zostało przyznane wyróżnienie "Najtańszy urząd w Polsce”. W kategorii
miast poniżej 10 tys. mieszkańców, drugie miejsce zajął Urząd Miasta i Gminy
w Krzywiniu. Ranking został zorganizowany przez Tygodnik „WSPÓLNOTA” oraz
Uniwersytet Warszawski. Przy tworzeniu rankingu, pod uwagę zostały wzięte wszystkie
wydatki bieżące na administrację, z wyłączeniem wydatków na remonty. Tak wysoka pozycja
w rankingu jest wynikiem skrupulatnego liczenia wydatków i szukania oszczędności zarówno
przez kierownictwo Urzędu jak i wszystkich pracowników.
W 2009 roku wydanych zostało
6023 decyzji administracyjnych.
644 zaświadczeń m.in. o stanie majątkowym, wielkości gospodarstwa i jego osobistym
prowadzeniu, opłacaniu podatku,
1069 upomnień,
324 tytułów wykonawczych,
112 dokumentów dot. działalności gospodarczej,
519 dowodów osobistych,
1032 dokumentów/aktów stanu cywilnego
Zanotowano: 125 urodzeń, 94 zgonów, 216 zmian stanu cywilnego.
Dla 22 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
złożono życzenia 10 parom z okazji 55 lat pożycia małżeńskiego, 3 parom z okazji 60-lecia
pożycia małżeńskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy złożył wizyty u 10 osób z okazji
90 - tych urodzin i 2 osób z okazji 100-tnych urodzin.
Urząd Miasta i Gminy daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego absolwentom
oraz praktykantom. W 2009 roku zorganizowano półroczne staże dla 4 osób oraz 10 praktyk
dla uczniów i słuchaczy szkół średnich i wyższych.

Krzywiń, 31 marca 2010 roku

