SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU MIASTA I GMINY KRZYWINIA
ZA

2001 ROK

W 2001 roku Zarząd Miasta i Gminy pracował w 7 osobowym składzie.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli ponadto Sekretarz Miasta i Gminy, Skarbnik
Miasta i Gminy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, bądź Wiceprzewodniczący.
W 2001 roku Zarząd Miasta i Gminy odbył posiedzeń. Podjął 40 uchwał i 126
postanowień. Rozpatrzył 44 projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej.
Na posiedzeniach Zarząd Miasta i Gminy zajmował się różnymi
zagadnieniami, a w szczególności:
 przygotowaniem projektów uchwał na Sesję Rady,
 określaniem sposobu wykonania uchwał,
 gospodarowaniem mieniem komunalnym,
 wykonaniem budżetu miasta i gminy,
 gospodarką komunalną i mieszkaniową,
 Opiniowaniem umarzania i odraczania terminów płatności zobowiązań pieniężnych,
 warunkami pracy i płacy w szkołach i przedszkolach,
 stanem dróg i innymi zagadnieniami.
Informacje o realizacji uchwał Rady i Zarządu Miasta i Gminy
przedstawiane były na bieżąco na Sesjach Rady. Rada Miejska odbyła w 2001 roku
9 posiedzeń, na których podjęła 110 uchwał.
Przekazane do wykonania Zarządowi Miasta i Gminy uchwały Rady
zostały w większości wykonane, a tylko nieliczna ich część jest w trakcie realizacji.
Nie wykonano w 2001 roku wszystkich uchwał w sprawie zbycia mienia
komunalnego, które wymagają, przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz
sporządzenia aktów notarialnych.

Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu za 2001 rok wykonane zostały w 96,3 %,a wydatki w 96,6 %.
Deficyt budżetowy za rok 2001 wynosi 6.596,-zł.

INWESTYCJE
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1. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Kąpielisko Cichowo
-

wykonano projekt /ekspertyzę / na wznowienie prac
wykonano badania geologiczne skarpy przy plaży
wykonano brakujące fundamenty pod ułożenie żelbetowych elementów siedzisk
wykonano stalowe łoża wzmacniające pod ułożenie żelbetowych elementów siedzisk
wykonano montaż żelbetowych elementów siedzisk,
wykonano obróbki murarskie żelbetowych elementów siedzisk
wykonano montaż drewnianych siedzisk
wykonano trzy biegi schodów żelbetowych terenowych przy siedziskach
wykonano balustrady zewnętrzne i poręcze z elementów drewnianych przy terenowych
biegach schodowych
Przedstawiony powyżej zakres robót wykonano za kwotę 70.339,48,-zł

2. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Kąpielisko Krzywiń
-

wykonano projekt techniczny z pozwoleniem na budowę
wykonano nowe przyłącze wody
zakupiono kontener /sanitariaty /
wbudowano zbiornik bezodpływowy /szambo/
- wykonano sieć zewnętrznej instalacji sanitarnej
- wykonano nowe przyłącze energetyczne
Przedstawiony powyżej zakres robót wykonano za kwotę 40.463,26,-zł

3. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Modernizacja Rynku w Krzywiń
- wykonano renowację figury
- wykonano rozbiórkę chodników
- wykonano wycinkę drzew i nowe zasadzenia
- wykonano rozbiórkę istniejących obramowań figury
- wykonano nowe obramowania z cokołem kamiennym
- wykonano naprawę wiat przystankowych
- uzupełniono ziemię pod trawniki
- wykonano nowy trawnik w obrębie figury.
Przedstawiony powyżej zakres robót wykonano za kwotę 11.028,85,-zł

4. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Gimnazjum Krzywiń
- wykonano modernizację łazienek przy sali gimnastycznej
- wykonano przebudowę wszystkich otworów okiennych w elewacji frontowej sali
gimnastycznej
- wykonano wymianę stolarki okiennej na nową z PCV
- wykonano malowanie zewnętrzne elewacji sali gimnastycznej i budynku gospodarczego
- wykonano montaż wszystkich drzwi wewnętrznych drewnianych wejściowych do sali
gimnastycznej i zapleczy
- wykonano ściankę działową murowaną z częścią drewniana przeszkloną z drzwiami
- wykonano emulsyjne malowanie wewnętrzne sali gimnastycznej i zapleczy
- wykonano wymianę lamp elektrycznych w sali gimnastycznej
- wykonano wymianę lamp jarzeniowych w zapleczach Sali gimnastycznej
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-

wykonano mechaniczną wentylację sali gimnastycznej
wykonano zabezpieczenie z siatki rybackiej okien od wewnętrznej strony
Przedstawiony powyżej zakres robót wykonano za łączną kwotę 65.000,00-zl.

5. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Mini Przedszkole Bielewo
-

wykonano rozbiórkę istniejących pomieszczeń mieszkalnych ,
wykonano adaptację pomieszczeń na sanitariaty , kuchenkę i szatnię,
wykonano nową instalację wewnętrzną wody
- wykonano nową instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej ,
- wykonano nową instalację wewnętrzną siły i światła oraz nowe ZK.
- wykonano nowe drzwi zewnętrzne i drzwi do kabin wc ,regały w szatni dla dzieci
- wykonano częściowo nowe tynki wewnętrzne
- wykonano nowe łacenie łatami i kontr łatami całej powierzchni dachu
- wykonano pokrycie dachówką Wiekor całej powierzchni dachu ,
- wykonano przemurowanie kominów z cegły klinkierowej w ilości 3,0m3
- wykonano obrobienie 8 szt. okien dachowych typu WOLE OKO
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 67.853,27 zł.

6. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Figura Św Jana Nepomucena w Jerce
- sporządzono mapę geodezyjną
-

wykonano projekt architektoniczny
wykonano projekt techniczny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- wykonano figurę wraz z płytami pamiątkowymi marmurowymi
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 49.000,00zł.

7. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Droga Nowy Dwór
- wykonano projekt techniczny modernizacji drogi Nowy Dwór
- wykonano wyprofilowanie ,oraz warstwę ścieralną bitumiczną o długości 800,0 mb
- i szerokości 5,00mb.
- wykonano odwodnienie drogi poprzez
- /przykanaliki / rurociąg fi 200 długości 123 mb
- ustawiono 9szt studni rewizyjnych,
- ułożono 17 szt studzienek ściekowych
- wykonano rozbiórkę 52,650 m2
- wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej w ilości 320m2 z jednostronnym
- obrzeżem.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 100.000,-zł.

8. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Droga Jurkowo
- wykonano 350mb ułożenia krawężnika drogowego na betonie
- wykonano 18mb. przykanalików z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
- zakończonych trzema studzienkami z wpustami ulicznymi,
- wykonano wyprofilowanie tłuczniem istniejącej nawierzchni brukowej
- wykonano warstwę ścieralną z 4 cm masy asfaltowej na odcinku 314mb szer. 3,5mb.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 39.987,36 zł.
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9. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Droga Żelazno
- wykonano 356m2 nawierzchni z kostki brukowej 6cm w jednostronnym obrzeżu na
podsypce piaskowej i w wjazdach na podsypce betonowej
- ułożono 125mb krawężnika drogowego na ławie betonowej
- wykonano ręcznie warstwę ścieralną z masy asfaltowej na drodze wewnętrznej
o wym. 125x 3,5mb.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 32.546,78 zł.

10. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Parking w Łagowie
- sporządzono mapę geodezyjną
- wykonano projekt techniczny parkingu
- wykonano 194m2 utwardzenia placu z koski brukowej 6cm na podsypce cementowej
- wykonano 50mb ułożenie krawężnika na betonie
- wykonano ułożenie 81mb obrzeży trawnikowych
- wykonano schody terenowe z kostki brukowej
- wykonano wybrukowanie stanowisk przy skrzynkach pocztowych
- wykonano wyprofilowanie skarpy ziemnej przy świetlicy
- rozebrano fragment muru oporowego od strony wjazdu do strażnicy
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 21.735,63 zł.

11. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: modernizacja sieci wodociągowej w
miejscowości Bielewo
-

6. Zadanie inwestycyjne z zakresu modernizacji oczyszczalni ścieków:

7. Zadanie inwestycyjne z zakresu budowy wodociągu Wieszkowo Osiedle
Młodych:

DROGI
I.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

1. W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych:
-

wykonano remont cząstkowy drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Nowy Dwór
wykonano remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Gierłachowo
wykonano niwelację pasa gruntu pod ścieżkę rowerową w Bieżyniu
wykonano remont cząstkowy w Rąbińiu
wykonano utwardzenie żużlem drogi Szurkowo -Gierłachowo
wykonano tablice z nazwą ronda w Jerce
wykonano parkan od ul. Śremskiej w Jerce
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- wykonano parkan przy parkingu na samochody ciężarowe w Jerce
- wykonano nawierzchnię asfaltową drogi w Zbęchach I
Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę 31.552,00 zł

2 rekultywacja drogi Rąbiń - Rąbinek
wykonano następujący zakres prac:
- wykonano utwardzenie drogi tłuczniem
Na powyższe zadanie wydatkowano łącznie kwotę 41.332,32 zł.

II.

Bieżące utrzymanie ulic miejskich w Krzywiniu.

1.

Zadanie pod nazwą: chodnik ul Bojanowskiego w Krzywiniu

- wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni 263m2 wraz z wywozem gruzu
- wykonano wykop pod chodnik wraz z wykonaniem podsypki z piasku i betonu
- wykonano ułożenie 195m2 chodnika na podsypce z piasku kostką brukową grub 6cm o
powierzchni 195m2
- wykonano ułożenie 68m2wjazdów na betonie
Powyższe zadanie wykonano za kwotę 15.639,76 zł.

2.

Zadanie pod nazwą: ul. 25 Stycznia w Krzywiniu

- wykonano 71,00m2 nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na piasku
- ułożono 51,00mb obrzeży trawnikowych
Całość zadania wykonano za kwotę 6.600,00 zł
3. Pozostałe zadania bieżącego utrzymania ulic w Krzywiniu.
- wykonano naprawy, wymiany znaków drogowych,
- wykonano malowanie przejść dla pieszych ,
- wykonano zimowe odśnieżanie dróg
Powyższe zadanie wykonano za kwotę 6.933,00 zł.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na ochronę przeciwpożarową w roku 2001 na planowane
101.733 tys.zł.

107.300 tys.zł wydatkowano

W okresie sprawozdawczym na terenie miasta i gminy zanotowano:
- 16 pożarów
- 11 miejscowych zagrożeń
- 1 alarm fałszywy
W roku 2001 po odbyciu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych odbył się Zjazd
Miejsko-Gminny ZOSP RP na którym do dokonano wyboru władz miejsko – gminnych ZOSP
RP w Krzywiniu oraz wręczono 3 zasłużonym strażakom Medale - Chomicza.
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W Sądzie Rejestrowym dokonano rejestracji 17 jednostek OSP.
W roku 2001 dokonano
- zakupu 24 sztuk węży tłocznych do jednostek OSP
- zakupiono motopompę TOHATSU do OSP Łuszkowo
- dofinansowano rozbudowę remizo-świetlicy w Łuszkowie
Zorganizowano
-

I Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych w Cichowie - 19 sierpnia 2001- pod
patronatem Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka.
W zawodach udział brało 21 drużyn w tym 6 drużyn z terenu miasta i gminy Krzywiń ,
które zajęły następujące miejsca:
- miejsce 3 - OSP Łagowo
- miejsce 4 - OSP Łuszkowo
- miejsce 6 - OSP Krzywiń
- miejsce 10 - OSP Świniec
- miejsce 16 - OSP Rąbiń

- Miejsko-Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Rąbiniu
udział wzięło 25 drużyn w tym
- 4 drużyny młodzieżowe - dziewczęta
- 8 drużyn młodzieżowych- chłopcy
- 13 drużyn - męskich
-

konkurs plastyczny w szkołach podstawowych i gimnazjach
- udział 8 członków młodzieżowych drużyn pożarniczcyh w obozie szkoleniowo wypoczynkowym w miejscowości GYULA - Węgry

Ponadto wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Kościanie zorganizowano udział
grupy 15 strażaków z tut. terenu w Światowym Zlocie Strażaków we Włoszech.
Na obiekcie Szkoły Podstawowej w Krzywiniu 1 czerwca 2001 r. zorganizowano
ćwiczenia plutonu krzywińskiego - udział brały - OSP Krzywiń, Bieżyn, Kopaszewo,
Jerka, Żelazno.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ
W roku 2001 zakład zatrudniał do września 6 pracowników stałych, w tym 1
pracownika administracji, a od 1 października 7 pracowników oraz 3 poborowych służby
zastępczej, 3 pracowników sezonowych – palaczy oraz 2 pracowników okresowo
skierowanych przez Kuratora Sądowego do prac społecznych w ilości 210 godzin..
Plan budżetu wynosił 255.475,-zł, wykorzystano 240.419,-zł.
W roku ubiegłym naprawiono skrzynię przekładniową C-4512 oraz piaskarkę,
wykonano remont silnika C-360 i podnośnika widłowego.
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Pracownicy zakładu wykonywali szereg prac związanych z obsługą techniczną i
porządkową imprez organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz inne organizacje.

Wykonywanie zadań statutowych:
1. Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
Zakład obsługuje odbiorców zewnętrznych, budynki komunalne i jednostki organizacyjne
gminy. W 2001 roku wpływy z usług wywozu nieczystości wynosiły 39.5700,-zł, a z
budynków komunalnych około 32.000,-zł. W roku ubiegłym wykonano remont kapitalny 4
kontenerów na śmieci KP-7 oraz pozyskano nieodpłatnie 50 szt. beczek do zbiórki śmieci.

2. Zieleń i oczyszczanie:
W okresie zimowym odśnieżano i posypywano drogi w mieście oraz na terenie gminy.
Utrzymywano w należytym stanie place i chodniki, również przed budynkami
komunalnymi. W miesiącach styczeń i luty prześwietlano korony drzew w mieście,
wycięto i uporządkowano odrosty akacji na terenie strzelnicy w Krzywiniu,
uporządkowano pobocze drogi Bieżyń-Cichowo, obcięto gałęzie na alei gminnej przy
drodze do Nowego Dworu oraz wykonano prace porządkowe w lesie gminnym w Lubiniu.
W okresie wiosennym uzupełniano obsadę żywopłotów, oczyszczano ulice z piasku i
innych zanieczyszczeń, czyszczono i naprawiano studzienki kanalizacji burzowej. Na
bieżąco naprawiano wyrwy w jezdniach oraz znaki drogowe. Naprawione i odmalowane
zostały ławki, barierki, słupki, wysepki i przystanki PKS. Na bieżąco utrzymywano tereny
zielone w Krzywiniu, Lubiniu, Rąbiniu, Bielewie i Cichowie.
W okresie letnim sprzątano w Cichowie jezdnie, odmalowano pasy i ogrodzenie
parkingów. Na bieżąco utrzymywano porządek na kąpieliskach w Krzywiniu, Cichowie i
Zbęchach. Zakład włączył się w akcję „Sprzątanie Świata” i zbierano worki ze śmieciami z
terenu gminy. Dokonano naprawy mostu na kanale Obry w Świńcu, wykonano szereg prac
związanych z modernizacją Rynku w Krzywiniu, naprawiono pomost, wyremontowano
budynek oraz urządzenia na placu zabaw nad jeziorem w Krzywiniu. Rozebrano i
uporządkowano teren po przystanku PKS w Jerce oraz wykonano prace ziemne i
porządkowe w centrum Jerki i przy świetlicy. Na przystanku PKS w Kopaszewie
zamontowano ławki.
Jesienią naprawiano dojazdy na parkingi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych i Ośrodku Zdrowia w Krzywiniu, wykonano chodnik na ulicy Bocznej i
oczyszczono z darni chodnik na ul. Gen. Chłapowskiego.
Wykonano również szereg prac porządkowych w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zglińcu.

2. Remonty budynków komunalnych:
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podlegało w roku 2001 15 budynków
mieszkalnych o łącznej powierzchni 2.392 m2 oraz 10 lokali użytkowych (od miesiąca
września 11) o powierzchni łącznej 704 m2..
Ogólne koszty utrzymania budynków wyniosły 105.030,-zł (w tym remonty, materiały,
energia, woda, usługi kominiarskie, opał, ubezpieczenia).
Na remonty budynków komunalnych wydatkowano 72.760,-zł i wykonano następujące
prace:
ul. Rynek 5 przełożono piec kaflowy, naprawiono dach i wymieniono opierzenie,
ul. Strzelecka 13 a naprawiono dach, rynny i kanalizację w trzech mieszkaniach oraz
piec c.o.
ul. Kościańska 5 naprawiono dach, wymieniono rynny, przeprowadzono remont
instalacji elektrycznej,
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-

-

ul. Kościelna 13 naprawiono dach oraz drzwi i okna,
ul. Kościańska 76 wykonano remont instalacji kanalizacyjnej i odmalowano klatkę
schodową,
Ośrodek Zdrowia w Krzywiniu wymieniono 4 okna
Ul. Powstańców 40 w Lubiniu naprawiono dach,
Bieżyń 117 naprawiono instalację elektryczną i c.o. w kotłowni, ułożono płytki w
lokalu użytkowym.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Rejon działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu obejmuje
miasto i Gminę
Krzywiń. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu było zatrudnionych w 2001 roku 8
osób, na stanowiskach: kierownik, trzech pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych,
aspirant pracy socjalnej oraz trzech pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych, w
tymjedna osoba na pół etatu opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu do
Żłobka Rehabilitacyjnego do Kościana.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone
Gminie w zakresie pomocy społecznej.
W roku 2001 na świadczenia w dziale 853 – rozdziale 85314- na zasiłki wydatkowano
535.318,20 złotych.
W tym z budżetu gminnego 74.632,12 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych i
fakultatywnych Gminy, pozostałe 460.686 zł z budżetu centralnego wykorzystano na
realizację zadań zleconych Gminie.
Udzielono pomocy niezależnie od rodzaju, formy i źródła finansowania 402 rodzinom.
W ramach zadań własnych przyznano pomoc 312 osobom a z zadań zleconych 143 osobom.

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące świadczenia:
Zasiłki stałe otrzymywało 10 osób na łączną kwotę 43.582,Świadczenia te pobierają kobiety nie mogące podjąć pracę w związku z wychowywaniem
dziecka wymagającego stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i
systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz
edukacyjnym.
23 osobom Ośrodek wypłacał zasiłki stałe wyrównawcze na łączną kwotę 67.815 złotych, w
tym 10 osób to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
72 osoby pobierały renty socjalne na łączną kwotę 319.173,-zł są to osoby niezdolne do pracy
w związku z inwalidztwem powstałym przed 18 -tym rokiem życia lub których niezdolność
do pracy powstała w trakcie nauki w szkole ponad podstawowej lub szkole wyższej przed
ukończeniem 25 roku życia. W tym 5 świadczeniobiorców to mieszkańców DPS w
Mościszkach.
Ośrodek realizował wypłacanie świadczenia osobom tracącym prawo do otrzymywania
zasiłku dla bezrobotnych a wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat w
formie zasiłku okresowego gwarantowanego. Tą pomocą objętych były 2 kobiety na kwotę
5.150,- zł.
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Zadaniem zleconym Gminie jest również ustalanie i wypłacanie zasiłków dla kobiet w ciąży
od 8 m-ca i wychowujących dzieci do 2 m-ca życia dziecka. Uprawnionych do tej formy
pomocy było 36 kobiet. Wypłacono 104 świadczenia dla kobiet oraz 32 jednorazowe zasiłki
dla dzieci. Na tę formę pomocy wydatkowano 24.966,- zł.
Osobom, które nie mają możliwości pobierania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z
innego źródła, a kwalifikują się do otrzymania tego rodzaju świadczenia Ośrodek ustalił i
wypłacał te zasiłki. 4 rodzinom dla 6 dzieci były wypłacane zasiłki rodzinne i 17 osobom
zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 26.900,- zł w rozdziale 85316 par. 3110.
Z Państwowego Funduszu Kombatantów otrzymało pomoc 6 osób –880,-zł w rozdz.85395
par.3110
Kolejną formą pomocy realizowaną przez Ośrodek jest opłacanie składki na ubezpieczenie
społeczne od osób pobierających zasiłki gwarantowane i zasiłki stałe dla kobiet
wychowujących dzieci wymagające stałej i bezpośredniej opieki a nie posiadających
ubezpieczenia z innego tytułu.
Tą formą pomocy objętych było 11 osób, wydatkowano w rozdz.85314 par.4110 kwotę
26.445.- zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej od wszystkich osób pobierających zasiłki stałe, okresowe
gwarantowane i renty socjalne opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
107 osób było objętych tą formą ubezpieczenia w rozdz.85314 par.4130 na łączną kwotę
31.868,87 zł

W ramach zadań własnych realizowane były następujące świadczenia:
155 dzieci ze Szkół Podstawowych dożywiano w stołówkach szkolnych w Krzywiniu, Turwi,
Jerce, Lubiniu i Bieżyniu na kwotę 28.808,-zł w rozdz.85395 par.3110.
W tym 13.785,- to środki przekazane z rezerwy centralnej budżetu państwa.
17 dzieciom dopłacono do pobytu i wyżywienia w Przedszkolach Samorządowych tutejszej
Gminy.
2 osobom zmarłym sprawiono pogrzeb.
176 osobom udzielono pomoc w formie zasiłków jednorazowych, pomoc ta była udzielana na
zakup żywności, opału, wyposażenia do szkoły, leków.
11 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych,
łączny koszt pomocy usługowej wynosił 55.284,-zł
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo wnikliwie interesują się problemami
osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach materialno bytowych.
Udzielają pomocy materialnej i pomagają w załatwianiu różnych spraw związanych z
uzyskaniem zasiłków dla bezrobotnych, rent, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, sprzętu
rehabilitacyjnego, ustalenia alimentów, uzyskaniu mieszkania, podjęcia leczenia odwykowego
z nałogu alkoholizmu, umieszczenia w placówce szkolno - wychowawczej, organizowanie
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym, załatwiania turnusów rehabilitacyjnych.
W roku ubiegłym skierowano 5 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej
mieszkańców nasze Gminy.
Trzy osoby zostały przyjęte do Domów Pomocy Społecznej /1 w Jarogniewicach, 1 w
Mościszkach, 1 w Poniecu/.
201 rodzinom udzielono pomocy tylko w postaci samej pracy socjalnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2001 roku 684 decyzji.
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Pięć osób odwołało się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 4
decyzje zostały utrzymana w mocy, 1 uchylona przekazana do ponownego rozpatrzenia.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w rozdz.85319 182.266,- zł z
czego 114.570,-zł to udział środków Wojewody Wielkopolskiego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Gminne Przedszkole Samorządowe:
Do Przedszkola w 2001 r. uczęszczało 314 dzieci. Dzieci uczęszczały do 15
oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było 18 nauczycieli i 16 pracowników obsługi.
Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne związane były z doskonaleniem form i metod
pracy w zakresie przygotowania dzieci do szkoły, kształcenie mowy i myślenia w procesie
intelektualnego rozwoju dziecka poprzez małe formy sceniczne i ochronę środowiska
W 2001 roku wykonano następujące remonty:
dokonano adaptacji szkoły w Bielewie na przedszkole,
wymalowano sale dydaktyczne w przedszkolach w Jerce, Bieżyniu i Lubiniu,
remont kapitalny łazienki przedszkola w Bieżyniu,
wymalowano sanitariaty przedszkola w Kopaszewie,
wymalowano szatnie w przedszkolu wKrzywiniu,
opłotowanie przy budynku przedszkola w Jerce,
opłotowanie oraz urządzono plac zabaw przy przedszkolu w Bielewie,
odmalowano urządzenia na placu zabaw przy przedszkolu w Kopaszewie,
Ponadto wykonano wiele innych drobnych prac na rzecz poprawy estetyki oraz zakupiono
nowy sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki i pomoce dydaktyczne.
Przedszkola pozyskały w 2001 r. dodatkowe środki pozabudżetowe w kwocie 37.115,- zł.
Środki te pochodziły z wpłat sponsorów, nieodpłatnie wykonanych usług i prac na rzecz
przedszkoli oraz darowizn rzeczowych od rodziców i firm.
Zorganizowane następujące uroczystości :
-

-

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości,
Uroczystości gwiazdkowe „Jasełka”, spotkanie przy opłatku,
Uroczystości związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka,
Święta Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka,
Zakończenie roku szkolnego.

W realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych widoczna była bardzo dobra współpraca
wszystkich nauczycieli z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci.
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II. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
1. Informacja o szkole:
W 2001 roku od stycznia do czerwca uczęszczało 234 uczniów do 9 oddziałów L.O. i
195 do 7 oddziałów Z.S.Z. (razem w Z.S.O. i Z. - 429 uczniów). Od 1 września 2001 roku
zmniejszyła się ilość uczniów i oddziałów. Do 7 oddziałów L.O. uczęszcza 177 uczniów oraz
do 5 oddziałów Z.S.Z. 127 uczniów, co razem stanowi 304 uczniów. Średnio na oddział
wypada 26 uczniów. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krzywiniu
pracowało od stycznia do czerwca 23 nauczycieli, w tym 1 dyrektor, 1 wicedyrektor, 14
nauczycieli pełnozatrudnionych i 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Od września 20
nauczycieli, w tym dyrektor, wicedyrektor, 11 nauczycieli pełnozatrudnionych, 6
nauczycieli niepełnozatrudnionych i 1 nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim.
W szkole zatrudnionych jest 9 pracowników administracji i obsługi, w tym 2 palaczy
sezonowo, co razem daje średnioroczne zatrudnienie 6,875 etatu.
W listopadzie 2001 roku rozpoczęły się oficjalnie przygotowania do nadania imienia na
10-lecie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krzywiniu.

2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
Mimo wielu wydatków udało się utrzymać działalność kół zainteresowań, w których
młodzież może rozwijać swoje zainteresowania. Duże zaangażowanie nauczycieli również w
pracy pozalekcyjnej owocuje wieloma osiągnięciami uczniów w olimpiadach
przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatu i województwa.
W ciągu całego roku organizowane były wyjazdy do kina i na przedstawienia teatralne
do Poznania i Wrocławia.
Młodzież uczestniczyła w licznych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych i biwakach
(Góry Świętokrzyskie, Sudety, Park Narodowy Ujścia Warty, Cichowo, Dębiec, Wrocław,
Leszno) oraz „Szlakiem architektury barokowej po najbliższej okolicy”. Uczestnicy Kółka
Biologicznego wzięli udział i zaprezentowali swoje prace badawcze w Centrum Badań
Ekologicznych i Krajobrazowych w Münchebergu.
W ramach realizacji programu zapoznawania uczniów z Unią Europejską został
w październiku zorganizowany „Dzień Światowy” (organizator mgr Grażyna Kuźmińska).
W ramach Klubu Wiedzy o Unii Europejskiej powstał Klub Przyjaciół National Geographic.
14 wreśnia 2001 roku odbyło się uroczyste przekazanie archiwalnych numerów National
Geographic w wydaniu amerykańskim. Z pełnomocnictwa Grażyny i Wojciecha Cioromskich,
redaktor gazety ABC Jarosław Ratajczak, przekazał szkole zbiór czasopism. W uroczystości
wzięli udział dziennikarze polskiego wydania National Geographic: Ewa Chrzanowska i
Jarosław Kret, którzy przekazali szkole zestaw filmów N.G. w ilości 20 kaset video. Wspólnie
z kółkiem biologicznym członkowie klubu wydają gazetkę „Earth”, która jest załącznikiem do
„Wieści Krzywińskich” i przedstawia wiele ciekawych artykułów pisanych przez uczniów.
Przy współudziale p. Piotra Ciesielskiego powstała strona internetowa gazetki Earth.
Do osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach należą:
- zakwalifikowanie się pięciu uczniów: Anity Gizler, Anny Jander, Katarzyny Klajber,
Barbary Wachowiak i Pawła Banaszaka do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej w
minionym roku szkolnym (opiekun dr Krzysztof Kujawa),
- w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej trzech uczniów zakwalifikowało się do eliminacji
regionalnych i jedna (Barbara Wachowiak) do eliminacji wojewódzkich,
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- zajęcie pierwszych miejsc w eliminacjach powiatowych (i zakwalifikowanie się do
eliminacji wojewódzkich) przez uczennice: Małgorzatę Janiak (I miejsce) i Monikę
Marciniak (III miejsce) w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS (prowadząca
pani Justyna Kosmowska),
- Uczniowie Konrad Mikołajczak, Agata Maćkowiak, Ilona Ptak i Małgorzata Janiak wzięli
udział w konkursie historycznym pt. „Praca w PRL”. Praca uzyskała wyróżnienie, a
uczniowie i opiekun p. Ewa Jeżak otrzymali dyplomy i podziękowanie.
Uczestnicy kółka historycznego wraz z opiekunem przygotowali ciekawą wystawę starych
urządzeń gospodarstwa domowego oraz brali czynny udział w oprawie świąt i rocznic.
Uczniowie brali udział w wielu zawodach sportowych i osiągnęli następujące sukcesy:
- awans do Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Biegach
Przełajowych (3 uczniów: Monika Szymańska, Jakub Bock, Antoni Sokolnicki).
- osiąganie czołowych lokat (Monika Szymańska) w biegach ulicznych takich jak:
„Sportowe Pożegnanie Lata” w Kościanie,
„Uliczny Bieg Niepodległościowy” w Górze,
„Bieg Gwiazdkowy” w Lesznie,
„Bieg Sylwestrowy” w Lesznie.
Zawodnikami opiekują się nauczyciele wychowania fizycznego zwłaszcza pan Tomasz
Szymański.
W 2001 roku szkołę ukończyło 110 uczniów, w tym 58 absolwentów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej oraz 52 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Z 52 absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego świadectwa dojrzałości otrzymało 46 abiturientów, z których 25
kontynuuje naukę na studiach wyższych.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2001 roku pozyskano dodatkowo ponad 13.000,00 złotych środków
pozabudżetowych. Środki te zostały wykorzystane głównie na zakup materiałów na budowę
murka przy placu spacerowym (4.653,45 zł) oraz zakup roślin i zagospodarowanie skarpy
przy szkole (300,00 zł). Wybudowanie murka na placu spacerowym zostało wykonane
nieodpłatnie (wartość 4.320,00 zł). Nieodpłatnie został przywieziony żwir do jego budowy.
W starej części budynku szkolnego zostały wymalowane sale 206, 211, 212, 215
oraz pomieszczenia administracji na kwotę 5.350,00 zł z budżetu szkoły. Szatnie, świetlica,
korytarz w piwnicy oraz wiatrołap w starej części budynku zostały wymalowane nieodpłatnie
(wartość prac 1.700,00 zł). Wykonane zostały nowe listwy na ławki przed szkołą i
nieodpłatnie przekazane szkole (wartość 600,00 zł).
W szkole zainstalowane zostało stałe łącze internetowe (za 999,00 zł). Abonament miesięczny
wynosi 140,00 zł. Dzięki temu obniżona została stale wzrastająca kwota opat za rachunki
telefoniczne (korzystanie z internetu). W 2001 roku zakupiono pomoce naukowe za 9.364 z
budżetu i ze środków pozabudżetowych za kwotę 3.900,00 zł. Ze składek Komitetu
Rodzicielskiego zakupiono i przekazano szkole 2 zestawy komputerowe za kwotę 5.000,00 zł.
Doposażono klasopracownie w pomoce naukowe, zmodernizowano sprzęt komputerowy i
założono sieć w szkole (prace wykonane przez uczniów i nauczycieli: p. Piotra Ciesielskiego i
p. Mariana Dzieszko) za łączną kwotę 258,64 zł.
W budynku przy ul. Kościańskiej został naprawiony dach, wymieniony został zbiornik
wyrównawczy c.o. oraz wykonano i zamontowano nowe futryny do brakujących drzwi oraz
zamontowano licznik energii elektrycznej za łączną kwotę: 2.612,16 zł (koszt przewodu).
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III. Zespół Szkół w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
Zespól Szkół w Krzywiniu został powołany z dniem 1 sierpnia 2001roku. Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum działały jako dwie osobne jednostki.
Do szkoły uczęszczało 500 uczniów, z czego 320 do szkoły podstawowej i 180 do
gimnazjum.
W szkole pracuje 36 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym 26 pełnozatrudnionych, 5
niepełnozatrudnionych, 1 dopełniający etat innej szkoły ( p.I.Jęcz ), 1 wychowawca świetlicy,
1 bibliotekarz.
Szkoła realizuje 23 godziny nauczania indywidualnego ( 5 uczniów ). Ponadto w szkole
prowadzone są bezpłatnie 23 koła pozalekcyjne.
Szkoła zatrudnia: głównego księgowego (oraz w ramach uzupełnienia etatu księgową SP w
Bieżyniu – 1 dzień w miesiącu), sekretarza szkoły, referenta, 4 sprzątaczki, pracownika
gospodarczego, palacza (sezonowo-1 etat).

2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:















W roku 2001 odbyło się wiele imprez szkolnych, takich jak”
Powitanie wiosny ( zajęcia rekreacyjno-sportowe na kręgielni i basenie w Śremie)
Święto Ziemi – apel środowiskowy.
210 rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja – akademia gminna
Koncert poetycki z okazji Dnia Matki – impreza środowiskowa
Dzień Dziecka – impreza w Cichowie , pokaz sprzętu strażackiego na boisku szkolnym
Festyn „Bawmy się razem” – impreza dla środowiska
Dni otwarte dla przyszłych uczniów klas I
Święto Sportu Szkolnego
Sprzątanie Świata
Dzień Edukacji Narodowej, impreza dla uczniów, nauczycieli, rodziców, emerytów
Święto Latawca
Ślubowanie uczniów klas I
Święto Niepodległości – cykl apeli dla uczniów.

Przeprowadzono również wiele konkursów w których młodzież mogła wykazać się wiedzą
i zainteresowaniami
Młodzież może poszczycić się również wieloma osiągnięciami sportowymi między innymi
W zakresie działalności opiekuńczej z pomocy socjalnej skorzystało 60 uczniów w łącznej
kwocie -1.860,00.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Dla poprawy bazy dokonano modernizacji sali gimnastycznej oraz zaplecza sali ( wymiana
okien, roboty ślusarsko-montażowe, wymiana oświetlenia, malowanie, wymiana drzwi) – na
łączną kwotę 93.500,00 zł.
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Ze środków własnych wykonano ścianki działowe na parterze szkoły, nową instalację łącza
SDI – (połączenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej), zamontowano grzejniki w klasie
przedszkola, naprawiono kanały nadmuchowe w piecach c.o. Ponadto odmalowano podłogi w
salce sportowej, dwie sale lekcyjne w budynku przedszkola oraz łazienki na parterze i I
piętrze. Łączna wartość wykonanych prac 13.028 zł
W okresie sprawozdawczym pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 15.049 zł
pochodzące z następujących źródeł:
1. Zabawa karnawałowa-1.844,05.
2. Festyn rodzinny – 1.454,40.
3. Dotacje od Rad Rodziców – nieodpłatnie przekazano nagrody książkowe,
komputer, dofinansowanie naprawy kserokopiarki, zakup toneru – 1.000,00.
4. Prowizja od „WARTY” –3.031,00.
5. Darowizny 750,00
7. Korzystanie ze świetlicy oraz sal lekcyjnych (imprezy okolicznościowe, kursy prawa jazdy,
kursy języków obcych –1.903,00.
8. Użytkowanie boiska szkolnego – cyrk – 280,00.
9. Prowizja ze sprzedaży zdjęć –578,80.
10. Udostępnienie sali gimnastycznej – zajęcia rekreacyjno-sportowe –60,00.
11. Koszty utrzymania gabinetu lekarskiego – 200,00.
12. Prowizja „COCA – COLA” –113,00.
13. Utrzymania kuchni- 4.635,00.
Z pozyskanych środków zakupiono między innymi meble do pokoju nauczycielskiego,
pomoce dydaktyczne, fax, drukarkę kolorową i skaner
Ponadto na rzecz szkoły wykonano nieodpłatnie szereg prac remontowych i usługowych.

IV. Zespół Szkół Jerka
1. Informacje o szkole:
Do Zespołu Szkół w 2001 roku uczęszczało 506 dzieci w tym:
- w szkole Podstawowej - 307
- w gimnazjum
- 199
Przeciętnie w klasie było 24 uczniów. Dzieci uczyły się w 21 oddziałach (12 – szkoła
podstawowa, 9 – gimnazjum). 317 uczniów było dowożonych.
Szkoła zatrudniała 33 nauczycieli, z tego 29 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych (w
tym 2 księży). W roku 2001 zatrudnionych było 11 pracowników administracyjnych i
obsługi z czego 4 pełnozatrudnionych, 7 niepełnozatrudnionych i 2 sezonowych.

2. Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
W roku 2000 odbyło się wiele imprez szkolnych takich jak: Majówka zorganizowana dla
wszystkich uczniów i rodziców, Święto Patrona Szkoły, Mini Polagra, Uroczysta Akademia z
okazji Święta Niepodległości oraz wystawa „Wańkowicze w Jerce”- spotkanie z rodziną
Wańkowiczów.
Młodzież uczestniczyła w wielu konkursach organizowanych w szkole, a były to: konkurs
plastyczny na temat Wańkowicz obserwator i podróżnik, konkurs na najaktywniejszą klasę,
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konkurs o tytuł prymusa szkoły. Również w konkursach o charakterze ponadszkolnym
uczniowie osiągali dobre wyniki i tak:
- konkursy przedmiotowe (z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, historia,
geografia): na etapie szkolnym brało udział 67 uczniów, a do rejonu zakwalifikowało się
19 uczestników,
- konkurs historyczny ,,Drogi Polaków do niepodległości,,
- konkurs historyczny Dezydery Chłapowski
- konkurs plastyczny ,,Moje Gimnazjum,,– etap wojewódzki I miejsce, gminny konkurs
plastyczny: „Czy znasz pracę strażaka ,,– I miejsce oraz wyróżnienie,
- konkurs plastyczny „ Kultura i styl życia Tajlandii”– 6 wyróżnień na etapie
wojewódzkim
- konkurs plastyczny Projekt banknotu 1000 euro
- wyróżnienie na etapie
wojewódzkim
Uczniowie brali udział w wielu zawodach sportowych, do najważniejszych sukcesów w 2001
roku zaliczyć można : I miejsce w Powiatowych zawodach sportowych Szkół Podstawowych
klasy I-III , I miejsce w powiatowych mistrzostwach w biegach przełajowych dziewcząt , I
miejsce w sztafecie 4x50m w Mistrzostwach Powiatowych 6 uczestników
etapu
wojewódzkiego, biegi przełajowe etap wojewódzki 2 uczestników. Łącznie w zawodach
sportowych brało udział 410 uczniów
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”, który nawiązał współpracę ze szkołami w Hiszpanii oraz Grecji , w
ramach klubu odbyły się spotkania z przedstawicielami szkół województwa
wielkopolskiego, które pracują w programie SOCRATES ,nauczyciele pracujący w
Klubie Europejskim odbyli szkolenie przeprowadzone przez Wielkopolskiego
Koordynatora d/s Unii Europejskiej p. E Świtałę na temat prowadzenia szkolnych
klubów europejskich oraz „Szkolny Klub Ekologiczny”
Wydawane są dwie gazetki uczniowskie Korzystniak dla klas starszych i Gacek dla klas I-III
Przygotowano paczki świąteczne dla 38 rodzin (pieniądze z konkursów, dyskotek, od
sponsorów)

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku 2001 roku:
- zakupiono 150 woluminów do biblioteki szkolnej, w szczególności lektury dla klas
gimnazjalnych oraz rozkłady materiału
- zakupiono niezbędne pomoce naukowe do: przyrody, biologii, chemii, historii,
informatyki, sztuki
- zakupiono sprzęt: kamerę wideo oraz aparat fotograficzny, ksero, radiomagnetofony
- .wykonano wszystkie prace związane z przygotowaniem boiska szkolnego do piłki
nożnej ( obsiano trawą, wykonano skarpę, schody i zjazd do ciągnika)
- zakupiono ciągnik do koszenia boiska
W roku 2000 pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 17.774,18 zł, które
pochodziły z wpłat różnych firm, instytucji i osób prywatnych, prowizji PZU, imprez
organizowanych w szkole, sklepiku uczniowskiego lub przekazane były w formie rzeczowej
oraz wykonanych usług.
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Ponadto zostały przekazane duże paczki żywnościowe do OPS w Krzywiniu w ilości 34 szt,
które zostały dostarczone dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej obwodu naszej szkoły ( wartość ok. 1200 zł).

V. Szkoła Podstawowa w Krzywiniu
1. Informacje o szkole:
W roku kalendarzowym 2000 do szkoły uczęszczało do 1 września 2000 r. 418 uczniów do
klas I-VI i klasy VIII, a od 1 września 2000 r. do szkoły uczęszcza 335 uczniów.
Nauka w szkole podstawowej prowadzona jest w klasach I-III – nauczanie zintegrowane, w
klasach IV – V – nauczanie blokowe i w klasach VI – nauczanie przedmiotowe.
Nauka prowadzona jest w 15 oddziałach w tym 1 oddział klasy specjalnej.
Do 31 sierpnia 2000 r. zatrudnionych było 28 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i
3 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.
Od 1 września 2000 r, pracuje 20 pełnozatrudnionych nauczycieli i 2 niepełnozatrudnionych
nauczycieli. 4 nauczycieli uzupełnia etat w naszej szkole. Od 1 września 2000 r. szkoła
zatrudnia 1 pracownika administracji i 2 pracowników obsługowych

2. Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
W ramach zadań dydaktycznych młodzież brała udział w następujących konkursach:
Generał Dezydery Chłapowski – Życie i twórczość ( powiat),
Szkolny konkurs ortograficzny „ Mistrz ortografii”
I Konkurs Benedyktyński „ Co zagraża przyrodzie”
„Zapobieganie Pożarom” - gminny
Konkurs „Co wiem o AIDS”
Konkurs Matematyczny „ ALFIK”
Konkurs przedmiotowy z języka polskiego – etap wojewódzki,
Szkolny konkurs literacki „ A nam jest szkoda lata”
„Szkolny konkurs „ Pięknego Czytania” ,
„Szkolny konkurs recytatorski’
Gminy konkurs 10 –lecie Samorządu
Gminny Dzień Sporu połączony z Biegiem Olimpijczyka i rozstrzygnięciem
współzawodnictwa na najlepiej usportowioną klasę.
W roku 2000 zorganizowano wiele imprez szkolnych m.in. Święto Patrona Szkoły, Akademę
środowiskową z okazji rocznicy niepodległości, Gminne Zawody Sportowe klas I-III, Zabawę
Karnawałowa, Powitanie wiosny połączone z obchodami Dnia Ziemi, ochroną środowiska
i ekologią. Akademie środowiskowe: z okazji Święta Konstytucji 3 Maja połączona
z Gminnym Konkursem Plastycznym – plakat o konstytucji, Festyn Rodzinny Dzień Dziecka
połączony z ogniskiem nad jeziorem w Żelaźnie i rozgrywkami sportowymi.
Ponadto występy uczniów uświetniły Festyn Samorządowy i Dożynki w Śmiglu,
przygotowano części artystyczne na uroczystości środowiskowe Noc Świętojańska i
Dożynki. Przeprowadzono w roku 2000 Sprzątanie Gminy i Świata Wybory do Samorządu
Szkolnego ślubowanie klas pierwszych.
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Zorganizowano wypoczynek zimowy w Ścięgnach. Zebrano kwotę 337,25 zł na pomoc dla
ucznia naszej szkoły Pawła Styczyńskiego, zorganizowano ogródek geograficzny,
przeprowadzono lekcje otwarte z udziałem rodziców, wyjazd do Domu Dziecka we
Wschowie ze słodyczami, owocami i warzywami, spotkanie z policjantem uczniów klas I-III,
a sklepik uczniowski ufundował na Mikołaja słodycze do klas I-III.
Poza tym od września 2000 r. prowadzone są zajęcia uzupełniające i rozszerzające
umiejętności uczniów z języka polskiego i matematyki.
Prowadzone są również zajęcia logopedyczne oraz taneczne , muzyczne i sportowe.
Prowadzoną działalność szkoły dokumentuje prowadzona przez nauczycieli kronika szkoły.

2. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku 2000 szkoła pozyskała środki finansowe w wysokości 12.425,18 zł ,które pochodziły
z udostępniania kuchni, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz z prowizji od ubezpieczeń.
Środki te przeznaczono na remonty i wyposażenia sal lekcyjnych, a w szczególności:
zaadaptowano boksy na bibliotekę i przeprowadzono remont sali 202 (dotychczasowa
biblioteka),
położono płytki posadzkowe w łazienkach na parterze,
wymalowano sanitariaty na I piętrze, na parterze i przy sali gimnastycznej,
przeprowadzono konserwację parkietu na sali gimnastycznej,
przeprowadzono remont posadzek
zakupiono wykładzinę do sali 205, 102 oraz pokoju nauczycielskiego,
zakupiono nowe blaty na stoliki do sali 204 i biurka do biblioteki i sali 202 oraz
zmodernizowano sekretariat szkoły.
Sale nauczania specjalnego wzbogacono o sponsorowany komputer, na którym uczniowie
uczą się podstaw jego obsługi. Ponadto rodzice na rzecz szkoły wykonali prace głównie
malarskie na kwotę 900 zł.

VI. Szkoła Podstawowa w Lubiniu
1. Informacja o szkole:
W szkole podstawowej pracowało w 2000 roku w pełnym wymiarze 9 nauczycieli
oraz 2
nauczycieli
niepełnozatrudnionych,
w
gimnazjum
2
nauczycieli
pełnozatrudnionych i 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Większość posiada
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 3 nauczycieli jest w trakcie
studiów. Czterech posiada ukończone studia podyplomowe, jeden specjalizację zawodową,
3 kursy kwalifikacyjne. Do szkoły podstawowej uczęszczało 125 uczniów i 105 uczniów do
gimnazjum.
Szkoła jak i gimnazjum obejmuje swym obwodem 8 wiosek. Szkoła podstawowa
liczyła 6 oddziałów, gimnazjum 4. W szkole pracowało dwóch pracowników administracji
w pełnym wymiarze godzin, l pracownik administracji w wymiarze 1/2 etatu i czterech
pracowników obsługi w wymiarze 3 etatów.
W szkole funkcjonowały następujące organy: rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd
uczniowski, komisje rady pedagogicznej. Powyższe organy współdziałały ze sobą na
określonych zasadach:
1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność,
2. Każdy organ , po analizie planów działania pozostałych organów , może włączyć się do
rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponuje swoje stanowisko i opinię,
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3. Organy szkoły mogą zapraszać za swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu
wymiany informacji i poglądów ,
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły
„sieci kompetencyjnej organów kierujących szkołą" opracowanej na podstawie ustaw
oświatowych i statutu. Spory kompetencyjne rozstrzygała komisja statutowa, w skład
której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.
W miesiącu grudniu 1999 r. rozpoczęto mierzenie jakości szkoły, (zakończono we
wrześniu roku sprawozdawczego). Opracowanie raportu pozwoliło na określenie stron
mocnych i słabych szkoły. Dzięki temu mógł powstać plan rozwoju szkoły, punktowy system
oceniania, program wychowawczy szkoły oraz określić wizję i misję szkoły.

2. Działania dydaktyczne, opiekuńcza i wychowawcza:
Do września 2000 r. w szkole działały następujące koła zainteresowań: taneczne (tańce
ludowe, klasyczne ), modelarskie, chór, polonistyczne, ekologiczne, teatralne i informatyczne.
W szkole systematycznie wydawana jest gazetka szkolna „ LUBCZYK ". Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej szkoła przyznaje tytuł „ Przyjaciela szkoły " osobom, które w
szczególny sposób pomagają naszej placówce, jak i systematycznie z nami współpracują.
Szkoła prowadziła dożywianie uczniów z rodzin ubogich współpracując z opieką społeczną,
współpracowała również z poradnią psychologiczno - pedagogiczną . Co roku przyznawane są
uczniom potrzebującym zapomogi na zakup obuwia zimowego i odzieży.
W 2000 r. miała miejsce współpraca z gminami Podgórzyn, Mysłakowice i Ścięgny
w ramach wymiany letniej uczniów szkoły. W roku 2001 zostanie podpisane partnerstwo ze
szkołą św. Stefana z Budapesztu, dotyczące również wymiany letniej uczniów.
Szkoła prowadzi systematycznie konkurs „Moja klasa moim domem". Tradycją stały się
uroczyste apele z okazji świąt narodowych, pasowanie na ucznia pierwszej klasy, kiermasz
ozdób choinkowych, powitanie wiosny przez uczniów i nauczycieli ( wszyscy są przebrani),
czerwcówka itp. Szkoła opracowała punktowy system oceniania, program wychowawczy,
przeprowadziła mierzenie jakości pracy, określiła wizję i misję szkoły, plan rozwoju.
Uczniowie wyjeżdżali na biwaki (Dębiec, Warszawa i Kórnik). Rok 2000 obfitował w
różnego rodzaju imprezy, uroczystości oraz apele. W Dniu Edukacji Narodowej, po raz
kolejny przyznano tytuł „Przyjaciel szkoły". Kolejny uroczysty apel upamiętniał Rocznicę
Odzyskania Niepodległości. Tradycyjnie zorganizowany został Kiermasz Świąteczny, a także
uroczysta Wigilia dla nauczycieli, pracowników oraz emerytów i rencistów szkoły. Uczniowie
klas I – III wraz z wychowawcami przygotowali akademię oraz poczęstunek z okazji Dnia
Babci i Dziadka. W szkole odbyły się także 3 koncerty muzyków z Łodzi. Zorganizowano
spotkanie z policjantem dla uczniów wszystkich klas. Uczniowie klas starszych przygotowali
uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji III Maja, Dzień Matki i Ojca, na wesoło
powitano wiosnę, zorganizowano sprzątanie świata. Wprowadzono do zajęć edukacyjnych
projekt dydaktyczny z zakresu pożarnictwa. W związku z powyższym szkoła gościła
węgierski nauczycieli, którzy uczestniczyli w zajęciach i przekazali wiele cennych
wskazówek dotyczących prowadzenia tego typu lekcji. W miesiącu zorganizowano
międzynarodowy obóz strażacki z udziałem węgierskiej i naszej młodzieży.
Uczniowie brali udział w wielu konkursach, najważniejsze osiągnięcia to:
I miejsce w Eliminacjach Powiatowych XVIII Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego,
wyróżnienia i specjalna nagroda za pomoc w organizacji konkursu. „Moja najbliższa
ojczyzna",
III miejsce w Konkursie Wiedzy o Gminie.
I miejsce w gminnych zawodach w mini piłce nożnej,
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II miejsce w piłce nożnej szkół podstawowych na Mistrzostwach Powiatu.
Ponadto młodzież Gimnazjum w Lubiniu zdobyła I miejsce w Gwiazdkowym Turnieju
Koszykówki Chłopców oraz II miejsce na Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach
przełajowych.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Szkoła posiada 12 sal lekcyjnych, pracownię informatyczną i językową, pełnowymiarowe
boisko do piłki nożnej, kompleksowe boisko utwardzone do piłki ręcznej, siatkówki
i koszykówki, miejsce rekreacji ( grill, altanka, miejsce spacerowe ), ogród przyrodniczo geograficzny, skansen maszyn rolniczych. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt audio wideo, komputer oraz niezbędne pomoce dydaktyczne w zależności od nauczanego
przedmiotu. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna oraz schronisko młodzieżowe. Znajduje
się gabinet higieny. Zatrudniony jest pedagog i logopeda.
W roku 2000 powstała nowa pracownia komputerowa, w której wykonana została
instalacja elektryczna oraz malowanie. Zakupiono także biurka, krzesła oraz część
potrzebnego sprzętu komputerowego – łączny koszt pracowni to 17.756,16 zł. Ponadto
zakupiono dla szkoły komputery, rzutnik i ekran, radiomagnetofon, zestaw bezprzewodowy
(mikrofon) oraz ksero wartość zakupionego sprzętu 18.964,04 zł.
Przeprowadzono remonty dachu sali gimnastycznej i budynku szkolnego przy sali
gimnastycznej. wykonano równanie boiska– łączna wartość wykonanych prac to 45.064,56 zł.
W roku 2000 pozyskano dla szkoły dodatkowe środki finansowe w kwocie: 18.552,62 zł,
które pochodziły z imprez organizowanych przez szkołę (czerwcówka, kiermasz ozdób
choinkowych, kurs komputerowy) , darowizn rzeczowych od firm ( sprzęt komputerowy, plac
zabaw, bramki) oraz nieodpłatnego wykonania usług (równanie boiska, przyłącze
energetyczne).

VII. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
1. Informacja o szkole:
W roku 2000 w szkole uczyło się 125 uczniów, w 6 oddziałach w tym w klasach I – III - 61.
Nauka odbywała się na jedną zmianę. Uczniowie dowożeni byli z 4 wiosek ( Łagowa,
Cichowa , Mościszek i Zbęch II ).
Szkoła zatrudniała 9 nauczycieli na pełnym etacie, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych,
1 katechetę 0,11 etatu. Ponadto 1/25 etatu pracownicy administracyjni , 2 etaty sprzątaczki,
0,5 etatu pracownik gospodarczy (od września).

2. Działania dydaktyczne, opiekuńcza i wychowawcza:
Absolwenci szkoły w roku 1999 rozpoczęli naukę w :
- szkole średniej 48 %
- szkole zawodowej 52 %
W 2000 roku uczniowie brali udział w różnych konkursach. Najważniejszym osiągnięciem
było :uzyskanie tytułu finalisty przez ucznia klasy VIII tutejszej szkoły w Wojewódzkim
Konkursie Matematycznym .
W I półroczu prowadzone były kółka : polonistyczne, geograficzne, matematyczne, taneczne,
informatyczne za pieniądze otrzymywane dodatkowo od organu prowadzącego. Od września
część kółek zlikwidowano. Prowadzone były tylko polonistyczne, komputerowe i zespół
muzyczny z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.
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Szkoła zorganizowała wycieczki do :Warszawy, Częstochowy, Kórnika, Gołuchowa,
Wrocławia.
Ponadto systematycznie analizowano sytuację materialną rodzin uczniów, współpracowano z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczniowie z rodzin zagrożonych brali udział w koloniach
letnich .Szkoła współpracowała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kościanie .

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Szkoła Podstawowa w Bieżyniu w 2000 roku pozyskała dodatkowo 7.459,98 zł.
Środki te pochodziły z 2 zabaw tanecznych i prowizji PZU. Szkoła nie prowadziła w 2000
roku inwestycji , nie otrzymała też żadnych środków finansowych na remonty. Wszystkie
prace wykonane zostały za pieniądze zaoszczędzone z budżetu szkoły lub za pieniądze
dodatkowo pozyskane przez szkołę. W związku z zamiarem organu prowadzącego,
dotyczącym zmiany typu szkoły wiele prac zaplanowanych nie zostało wykonanych.
W 2000 roku wykonano szereg remontów i zakupów i tak:
- ze środków budżetowych : naprawa instalacji elektrycznej i wymiana, naprawa dachu,
wymiana rynien, prace stolarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony
przeciwpożarowej rezystancji izolacji instalacji i uziemień, zakup wykładziny podłogowej,
zakup listew podłogowych łączna wartość 5.165,81 zł.
- ze środków dodatkowych: prace malarskie kl. II, urządzenie pracowni matematycznejgipsowanie i malowanie ścian, malowanie okien, drzwi i mebli, rozbudowa komputera
łączna wartość 4.727,00 zł.
Ponadto szereg prac została wykonana nieodpłatnie przez rodziców oraz sponsorów m.in.
urządzenie terenu ( trawnik, posadzenie drzewek i krzewów ) przy świetlicy wiejskiej, dalsze
urządzanie terenów zielonych wokół szkoły, założenie wykładziny w remontowanej klasie,
zakupienie doniczek i kwiatów przez rodziców, pomalowanie wejść do szkoły, pomalowanie
płotów wokół szkoły. Łączna wartość wykonanych prac na rzecz szkoły to 3.120,00

VIII. Schronisko Młodzieżowe w Łagowie:
W roku 2000 schronisko udzieliło 1445 noclegów. Schronisko dysponuje 31
miejscami noclegowymi w 5 pomieszczeniach noclegowych. Są to sale: 12 osobowa, 8
osobowa, 4 osobowa, 5 osobowa i 2 osobowa oraz świetlica. Pokoje wyposażone są w łóżka
piętrowe i tapczany. Przebywający w schronisku korzystają z kuchni samoobsługowej, która
posiada pełne wyposażenie w naczynia i sprzęt do przygotowywania posiłków. W łazienkach
są prysznice i jest ciepła i zimna woda. Na podwórzu jest miejsce na ognisko i rozbicie
namiotów.
W roku 2000 wpływy z noclegów wynosiły 12.374 zł.

IX. Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu:
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe liczy obecnie 32 miejsca noclegowe w 6 pokojach 3, 5, 6 i
8 osobowych, 2 łazienki zbiorcze oraz 10 miejsc noclegowych w 4 pokojach w tym trzech z
łazienkami. Świetlica ze sprzętem RTV oraz dobrze wyposażona kuchnia dodatkowo
wpływają na atrakcyjność obiektu. Goście schroniska korzystać mogą z boiska do
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej a także z grila.
W 2000 r. schronisko czynne było przez 199 dni, 612 osób skorzystało z 2013 noclegów, w
tym 13 turystom zagranicznym udzielono 123 noclegów.
Od 15.06 – 02 .07 kilkanaścioro dzieci z Węgier przebywało w schronisku na obozie
strażackim. Współpraca z Klasztorem Ojców Benedyktynów rozwija się, Ojcowie i Bracia
przysyłają do nas turystów zwiedzających zarówno klasztor jak i nasze tereny. Obiekt ten
cieszy się dużą frekwencją, tak wysoki poziom chcielibyśmy utrzymać w przyszłości poprzez
jak najwyższy standard socjalny i noclegowy.
W roku 2000 wpływy z noclegów wynosiły 18.599 zł.

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
I. KULTURA
W 2000 roku Urząd Miasta i Gminy angażował się w organizację wszystkich imprez
kulturalnych o charakterze gminnym.
Wśród nich;
- Organizacja Festynu z okazji X-lecia samorządu
- Pomoc w przygotowaniu obchodów jubileuszu samorządu gminy Krzywiń
- Pomoc w przygotowaniu dożynek wiejskich w 16 wioskach i Wieczorach Świętojańskich
zorganizowany przez Komitet Osiedlowy w Krzywiniu i Radę Sołecką Zbęchy
- Pomoc w działalności Orkiestry Dętej OSP Krzywiń
- Finansowanie działalności szkolnych zespołów tanecznych w Lubiniu i Krzywiniu
- Ponadto wspierano statutową działalność Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego
- Wspierano wydanie kolejnych „Zeszytów Lubińskich" i „Wieści krzywińskich”
- Przygotowano do wydania książkę „Z przeszłości Ziemi krzywińskiej”
- Zorganizowanie wyjazdu radnych Rady Miejskiej Młodych oraz Rady Miejskiej do
Sejmu.
- W Bibliotece Publicznej prowadzono zajęcia plastyczne dla dzieci z gminy Krzywiń.
- Przygotowanie praktyk studenckich dla 30-osobowej grupy studentów architektury z
Hamburga

II. SPORT
Dzięki zaangażowaniu Rady Gminnej LZS oraz Sekcji Tenisa Stołowego zorganizowano
wiele masowych imprez sportowych w tym:
- Impreza karnawałowa dla dzieci
- Drużynowe mistrzostwa gminy seniorów w tenisie stołowym
- Turniej halowy w Śremie dla trampkarzy i oldbojów
- Indywidualne mistrzostwa w tenisie stołowym w Krzywiniu
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-

Ligę gminną „6"
XIV memoriał Józefa Szajewskiego trampkarzy
Eliminacje i finał turnieju o puchar burmistrza w piłce nożnej Turniej
Oldbojów o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
Dwoje uczniów szkoły średniej otrzymało jednorazowe stypendia sportowe
Wspierano odnowienie świetlicy w Świńcu oraz zakup sprzętu sportowego.

III. TURYSTYKA
Tradycyjnie turystyczne przedsięwzięcia gminy realizowano wspólnie z kościańskim
oddziałem PTTK. Należały do nich:
- renowacja szlaków turystycznych oraz przygotowanie rajdu pod nazwą „Turystyczna
wiosna' 2000"
- podczas wakacji letnich zatrudniono ratowników na plażach w Cichowie oraz Krzywiniu,
oprócz rutynowego zabezpieczenia kąpieliska organizowali oni również imprezy plażowe
dla wypoczywających
- Udział w pracach Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.
Współorganizowanie cyklu szkoleń agroturystycznych dla mieszkańców gmin
„Wielkopolski Gościnnej”
- Nawiązanie współpracy z Instytutem Turystyki Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

IV. PROMOCJA
Najważniejszym przedsięwzięciem promocyjnym 2000 roku było przygotowanie
promocji gminy na Międzynarodowej Wystawie Światowej „Expo 2000” w Hanowerze
- Cykl artykułów prasowych, reportaży telewizyjnych oraz audycji radiowych o gospodarczych i turystycznych walorach gminy
- Opracowanie referatu i udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej n/t wykorzystania w
promocji gminy dziedzictwa kulturowego w Malechowi (woj. zachodniopomorskie)
- Udział w konferencji naukowej n/t wykorzystania w promocji gminy dziedzictwa
kulturowego w Kazimierzu Dolnym
- Realizowanie kolejnego etapu projektu wirtualnego gminy Krzywiń.
- Przygotowanie materiałów n/t terenów inwestycyjnych gmin Krzywiń do powiatowego
wydawnictwa.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Na terenie gminy znajdują się cztery biblioteki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Krzywiń oraz Filie Biblioteczne w Bieżyniu, Jerce i Lubiniu. W placówkach pracuje łącznie
siedem osób, 3 osoby w filiach na ¾ etatu oraz 4 w Krzywiniu, w sumie na 3 etatach.
W roku sprawozdawczym Filia Biblioteczna w Lubiniu wzbogacona została
o komputer z drukarką, który będzie służył do usprawnienia pracy tej filii. Dla Filii
Bibliotecznej w Bieżyniu zakupiono wykładzinę dywanową z przeznaczeniem do czytelni,
zainstalowane zostały nowe parapety oraz wytapetowano pokój opracowań.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz Filia w Jerce posiadają sprzęt
audio-wizualny, który wykorzystywany był szczególnie na lekcjach : religii, historii,
j.polskiego, a także prze indywidualne grupy dzieci i młodzieży.
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Podstawą prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest stały dopływ nowości wydawniczych
celem uzupełniania i aktualizacji księgozbioru w różnych dziedzinach wiedzy, a także
literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stan księgozbioru jest dobry z uwagi na
zadowalające środki jakimi dysponujemy na zakup tychże książek, którego dokonujemy tylko
w hurtowniach.
W 1999 roku zakupiono 1214 książek za kwotę 19.875,-zł
Krzywiń
Bieżyń
Jerka
Lubiń

524 książki
247 książek
222 książki
221 książek

Dane liczbowe obrazujące działalność biblioteki
Liczba czytelników zarejestrowanych w
2000 roku
Ogółem
Krzywiń
Bieżyń
Jerka
Lubiń

Liczba wypożyczeń
Ogółem
Krzywiń
Bieżyń
Jerka
Lubiń

- 1.900
- 1.068
- 283
- 322
- 227

- 24.206
- 10.964
- 3.764
- 6.006
- 3.472

Liczba odwiedzin Ogółem - 17.981
Prace prowadzone w bibliotekach mają na celu upowszechnienie czytelnictwa
i zachęcenie do odwiedzania placówek. W związku z tym organizowane były:
- wystawki książek
- 70
- Lekcje biblioteczne
- 23
- konkursy lokalne
- 7
- konkurs recytatorski (gminny)
- 1
- baliki karnawałowe
- 4
- projekcja filmów
-272 spotkania, 1741 uczestników
Ponadto cykliczne zajęcia dla dzieci w czasie ferii letnich i zimowych, dyskusje nad książką,
cykliczne spotkania plastyczne, zabawa z komputerem oraz nauka j.angielskiego w Jerce.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W roku 1999 zbyto następujące nieruchomości
- Zgliniec
- Lubiń
- Nowy Dwór
- Żelazno
- Lubiń
- Lubiń

-

dz.nr. 75
dz.nr.360/28
dz.nr. 480/28
dz.nr.38/9
dz.nr.251/1
dz.nr 250/1

0,0300 ha
0,0849 ha
0,0051 ha
0,5452 ha
0,0134 ha
0,0090 ha
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Sprzedano 3 mieszkania w Bielewie nr 99 wraz z udziałem w działce nr 531/1 o pow.
0,1527 ha
Sprzedano 8 działek budowlanych w Krzywiniu i Wieszkowie:
dz. nr. 1042
dz. nr. 1034
dz. nr. 1036
dz. nr. 371/5
dz. nr. 1040
dz. nr. 1032
dz. nr. 1039
dz. nr. 1033
dz. nr. 1035
dz. nr. 371/5

- 0,0802 ha
- 0,0790 ha
- 0,0025 ha
- 0,0558 ha
- 0,0637 ha
- 0,0716 ha
- 0,0670 ha
- 0,0745 ha
- 0,0665 ha
- 0,0038 ha

W roku 2000 nabyto następujące nieruchomości
Cichowo - dz. nr. 44/17 - 0,1809 ha
- dz. nr. 23/1 - 0,0129 ha
- dz. nr. 23/5 - 0,0129 ha

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2000 r.

479,30 ha

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2000 przeprowadzono 98 rozpraw administracyjnych w sprawach ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozprawy zostały przeprowadzone przy
udziale Pani mgr inż.arch. Marii Pierożyńskiej posiadającej uprawnienia urbanistyczne.
Łącznie wydano 134 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( w tym 36
decyzji na które opracowane były plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego).
Wydano 19 decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia.
Zakończono i uchwalono n/w plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cichowo „PLAN
CICHOWO-POŁUDNIE” (uchwała RM Krzywinia nr XIII/137/2000 z dnia 14.02.2001r)
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cichowo „PLAN
CICHOWO-WSCHÓD” (uchwała RM Krzywinia nr XIII/136/2000 z dnia 14.02.2000r)
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej
w części z prawem zabudowy mieszkaniowej we wsi Wieszkowo (uchwała RM Krzywinia
nr XIII/135/2000 z dnia 14.02.2000r)
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej
we wsi Nowy Dwór (uchwała RM Krzywinia nr XIII/134/2000 z dnia 14.02.2000r)
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Lubiń
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W trakcie opracowania znajdują się dwa plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
w miejscowości Jerka
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
w miejscowości Żelazno
Zrezygnowano z opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Cichowo „PLAN CICHOWO-PÓŁNOC” (uchwała RM Krzywinia nr
XIII/137/2000 z dnia 6.02.2001r)
W roku sprawozdawczym wydano 183 decyzje o dodatku mieszkaniowym w tym :
- 178 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- 3 decyzje odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
- 2 decyzje o zaprzestaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego
Wypłacono kwotę 131.168 zł dodatków mieszkaniowych
Ponadto prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwag
w sprawach. Prowadzono na bieżąco współpracę z Energetyką Poznańską S.A. w Kościanie w
sprawach oświetlenia ulicznego oraz spraw z zakresu energetyki. W sprawach budowlanych
prowadzono współpracę ze Starostwem Powiatowym w Kościanie - Wydział Architektury
i Budownictwa oraz Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim - Oddział Zamiejscowy
w Lesznie - Wydział Architektury i Budownictwa.

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy Urzędu,
przygotowując między innymi projekty uchwał Rady, Zarządu i inne potrzebne dokumenty.
W 2000 roku wydanych zostało 4.060 decyzji administracyjnych, od których wniesiono 3
odwołania z tego 1 utrzymano w mocy, 1 uchylono, a 1 nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
W okresie sprawozdawczym wydanych zostało:
 718 zaświadczeń o przychodowości i posiadaniu gospodarstwa lub o opłacaniu podatku,
 962 upomnienia,
 122 tytułów wykonawczych,
 40 odpisów zupełnych aktów,
 280 skróconych aktów urodzeń,
 390 skróconych aktów małżeństw,
 340 skróconych aktów zgonu,
Sporządzonych zostało:
- 60 aktów małżeństwa,
- 49 aktów zgonów,
- 2 akty urodzenia
Wydano:
- 211 dowodów osobistych,
33 tymczasowe dowody,
53 zaświadczenia zamieszkania.
Dla 16 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego, a
17 osób obchodziło jubileusz 90-tej rocznicy urodzin. Sporządzono 3 testamenty ostatniej
woli spadkodawcy.
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Ponadto zarejestrowanych zostało 11156 pojazdów samochodowych, przyczep, ciągników
rolniczych, motocykli i motorowerów (rejestracja stała i czasowa). Wydanych zostało 936
dowodów rejestracyjnych, 446 pozwoleń czasowych i 101 kart pojazdu.
Rejestracja pojazdów z dniem 1 stycznia 2001 roku została przekazana do Starostwa
Powiatowego w Kościanie.
W roku 2000 przeprowadzono remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w ramach którego
wymieniono:
- 4 okna
koszt 4.725 zł,
- 9 szt. skrzydeł drzwiowych
koszt 3.650 zł,
- oświetlenie
koszt 5.116 zł.
- wykładziny w 3 biurach
koszt 1.318 zł.
- częściowo instalację c.o.
koszt 2.437 zł.
Ponadto wykonano:
- malowanie całego budynku
koszt 19.244 zł
- nową instalację elektryczną
koszt 11.770 zł.
- prace stolarskie
koszt 5.421 zł
Ogólny koszt remontu budynku wyniósł 53.681 zł.

Krzywiń, dnia 21 marca 2000 roku

