SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA 2011 ROK
W roku 2011 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 96 Zarządzeń, które
dotyczyły miedzy innymi:
- budżetu miasta i gminy,
- zbywania i nabywania nieruchomości,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
- wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale komunalne,
- powoływania komisji przetargowych i konkursowych
- inwentaryzacji majątku rzeczowego.
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.
Rada Miejska VI kadencji w 2011 roku odbyła 16 sesji, na których przyjęto 69 uchwał,
przekazanych do realizacji Burmistrzowi Miasta i Gminu.
Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu za 2011 rok wykonane zostały w 99%, a wydatki w 93,76%.

INWESTYCJE
I.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1. Budowa oczyszczalni przydomowych
Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalnie ścieków w ilości 68 szt. na łączną
kwotę 464 000 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lubiń, ul. Powstańców
Wykonano 938 mb sieci wodociągowej o śr.110 mm z rur PCV przyłączy wodociągowych o
śr. 40 mm z rur PE 93 mb za łączną kwotę 74 000 zł.
Firmą wykonującą tą inwestycję jest AGRO-EKO Sp. z o.o. Wolsztyn.
3. Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie z odpisów
amortyzacyjnych za rok 2011
- Wykonanie remontu dachu SUW Rogaczewo Małe – budynek agregatu prądotwórczego za
kwotę 3 499,95 zł.
- Wykonanie remontu dachu i elewacji zewnętrznej SUW Bielewo za kwotę 31 233,49 zł.
Łączna wartość wykonanych prac 34 733,44 zł.

II.

Drogi

Budowa drogi gminnej wewnętrznej – Krzywiń, ul. Strumykowa
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w
2010 r. przez
Projektanta mgr inż. Elżbietę Grygier, z siedzibą w Czempiniu. Zakres prac obejmował
budowę nawierzchni drogi z kostki brukowej 8cm na podbudowie betonowej w obustronnym
krawężniku drogowym szer. 4,00m i długości 114mb wraz z wykonaniem niezbędnych robót
ziemnych przy drodze. Wykonawcą robót była Firma Brukarska WIT-BUD Witold Niedziela,
z siedzibą w Gostyniu.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 67.570,92 zł.
Budowa drogi gminnej wewnętrznej – Łuszkowo
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w sierpniu 2011 r. przez
Projektanta Leszka Różczkę z siedzibą w Kościanie.
Zakres prac obejmujący budowę drogi wewnętrznej o długości 0,246 km: wykonanie ław i
ułożenie krawężników drogowych w ilości 248mb, wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni
szer.2,5m o głębokości 30cm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym na pow. 282,90m2,
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem przy grubości dolnej warstwy
150cm na powierzchni 2829,10m2, wykonanie podbudowy z tłucznia grubości dolnej warstwy
20cm na powierzchni 282,90m2, skropienie nawierzchni asfaltem 2971,68m2, wykonanie
warstwy ścieralnej gr. 5cm nawierzchni mineralno bitumicznej na powierzchni 1476,00m2,
wykonanie chodnika z kostki brukowej 6cm na pow. 386,65m2 w jednostronnym obrzeżu,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8cm na podbudowie betonowej na wjazdach o
pow. 175,45m2 wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych oraz wykonanie oświetlenie
ronda w Łuszkowie.
Wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe DROMOST Żabno.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 284.804,46 zł.
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Budowa drogi gminnej wewnętrznej – Lubiń, ul. Podgórna
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w sierpniu 2011 r. przez
Projektanta Leszka Różczkę z Kościana.
Zakres prac obejmujący budowę drogi wewnętrznej o długości 0,292 km: wykonanie
wykopów i ułożenie rur kanalizacyjnych PCV w ilościach Ø110 - 8mb, Ø160 - 26mb, Ø200 103mb, Ø250 - 93mb oraz wbudowanie studni Ø 425/200 - 4szt , Ø 450/250 - 5szt ,
studzienek ściekowych Ø 500 z osadnikiem - 5szt., odwodnienie liniowe ACO l-5,00x 2szt.,
wykonanie ław i ułożenie krawężników drogowych w ilości 495 mb, wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni o głębokości 30cm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym na pow.
1068,31m2 , wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem przy grubości dolnej
warstwy 15cm na pow. 2829,10m2 ,wykonanie podbudowy z betonu grubości dolnej
warstwy 15cm na pow. 19755,10m2 ,wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8cm na pow.
1040,85m2 , wykonanie chodnika z kostki brukowej 6cm na pow. 22,97m2 w obustronnym
obrzeżu i z obustronnymi poręczami stalowym. Wykonawca robót: Firma Brukarska
WITBUD mgr inż. Witold Niedziela z Gostynia.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 277.583,63 zł.
Budowa drogi – Zbęchy, odcinek I
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w 2010 r. przez
Projektanta Tomasza Różczkę Kościan. Zakres prac obejmujący budowę drogi: wykonanie
nawierzchni drogi z kostki brukowej 8cm na podbudowie betonowej w obustronnym
krawężniku drogowym o szer. 4,00m i długości 219m , wraz z wykonaniem niezbędnych
robót ziemnych przy drodze. Wykonawca robót: Firma Brukarska WIT-BUD mgr inż. Witold
Niedziela Gostyń.
Łączny koszt wykonanych prac na odcinku I wraz z użytym materiałem: 187.931,99zł.
Budowa drogi – Zbęchy, odcinek II
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w 2010 r. przez
Projektanta Tomasza Różczkę, Kościan. Zakres prac obejmujący budowę drogi: wykonanie
nawierzchni drogi z kostki brukowej 8cm na podbudowie betonowej w obustronnym
krawężniku drogowym o szer. 4,00m i długości 225m , wraz z wykonaniem niezbędnych
robót ziemnych. przy drodze w m. Zbęchy .Wykonawca robót: Firma Brukarska WIT-BUD
mgr inż. Witold Niedziela, Gostyń,
Łączny koszt wykonanych prac na odcinku II wraz z użytym materiałem: 125.648,00 zł.
Budowa drogi wewnętrznej – Zbęchy, odcinek III
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w 2010 r. przez
Projektanta Tomasza Różczkę, Kościan. Zakres prac obejmujący budowę drogi: wykonanie
nawierzchnia drogi z kostki brukowej 8cm na podbudowie betonowej w obustronnym
krawężniku drogowym o szer. 4,00m i długości 30m , wraz z wykonaniem niezbędnych robót
ziemnych przy drodze. Wykonawca robót: Firma Brukarska WIT-BUD mgr inż. Witold
Niedziela, Gostyń,
Łączny koszt wykonanych prac za odcinek III wraz z użytym materiałem: 14.760,00zł.
Budowa drogi gminnej wewnętrznej – Bielewo
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego we wrześniu 2010 r.
przez Projektowanie Dróg, Ulic, Nadzory - Leszek Różdżka, Kościan. Zakres prac: wykonano
drogę o długości 643,00 mb i szerokości 4,0 m w technologii asfaltowej: z dwóch warstw
masy bitumicznej gr. 4cm każda, tj. warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej na podbudowie
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tłuczniowej grub. 20cm ułożonej na 10cm warstwie zagęszczonej stabilizacji betonowej, wraz
z wykonaniem 25mb przepustów Ø30cm. Wykonawca: Przedsiębiorstwo SprzętowoTransportowe Andrzej Kasprzak, z siedzibą w Jerce.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 407.718,73 zł.
Budowa dróg gminnych wewnętrznych - Bieżyń
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w sierpniu 2010 r. przez
mgr inż. Elżbietę Grygier, Czempiń. Zakres prac: budowa drogi o długości 82,0mb i
szerokości 4,0 m z obustronnym krawężnikiem drogowym, budowa drogi o długości 48,0mb i
szerokości 3,0m z prawostronnym krawężnikiem drogowym i ściekiem betonowym,
nawierzchnia drogi z kostki brukowej 8cm na podbudowie na podbudowie tłuczniowej grub.
20cm., odwodnienie powierzchniowe do dwóch studzienek wpustowych Ø 50cm połączonych
z dwoma studniami chłonnymi Ø 200 o głębokości około 3,5mb. Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. Leszno.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem:114.904,16 zł.
Utwardzenie drogi wewnętrznej - Lubiń
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w czerwcu 2011 roku
przez mgr inż. Elżbietę Grygier, Czempiń. Zakres prac: Utwardzenie drogi wewnętrznej w
Lubiniu, stanowiącej dojazd do oczyszczalni ścieków, w następującym zakresie: wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej o grubości 20 cm na
odcinku o długości 87 m i szerokości 4 m z obustronnym obrzeżem betonowym 6 x 20
układanym na ławie betonowej grubości 10 cm. odwodnienie drogi za pomocą ścieku o
spadku poprzecznym dwustronnym w kierunku środka jezdni i szerokości 0,6 m.
Wykonawca: Firma Brukarska WIT-BUD mgr inż. Witold Niedziela, Gostyń,
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 42.703,26 zł.
Wykup gruntów od indywidualnych rolników w Jerce, ul. Ogrodowa
Zakup działki od Michałowskiego Stanisława i Kolańczyka Romana oraz koszty notarialne
spisania aktów notarialnych.
Łączny koszt zakupu 36.495,38zł
Budowa drogi gminnej wewnętrznej - Bielewo
Zakres prac: Wykonano projekt techniczny drogi gminnej wewnętrznej w Bielewie - droga z
„Starej Wsi” do Starej Szkoły.
Łączny koszt : 2460,00zł
Utwardzenie placu - Rąbiń
Wykonano utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej na powierzchni 100m2 z kostki
brukowej 8 na podbudowie betonowej.
Łączny koszt : 10.041,67zł.

III. Nieruchomości
Budowa budynku obsługi kąpieliska w Cichowie .
Budynek jest obiektem o konstrukcji tradycyjnej murowanej o wymiarach 29,00x12,00m,
kryty dachem dwuspadowym. Budynek ma spełniać następujące funkcje: budynek na
potrzeby obsługi kąpieliska z pomieszczeniami dla ratowników, garaż na sprzęt wodny, punkt
pierwszej pomocy medycznej oraz węzeł sanitarny z uwzględnieniem osób
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niepełnosprawnych, świetlica wiejska dla mieszkańców Cichowa z niewielkim zapleczem,
zespół pokoi letniskowych na piętrze. Wykonano budynek obsługi kąpieliska, nadzór
inwestorski, przyłącze energetyczne, prace uporządkowania terenu pod budowę, utwardzenie
placu, ogrodzenie z siatki stalowej, zamontowano monitoring kamer.
Koszt wykonanych prac 777.342,52 zł.
Wiata turystyczno –rekreacyjna „ Bielewo Przystanek Mickiewicza”
Wykonano następujące prace projektowo budowlane: projekt wiaty wraz z pozwoleniem na
budowę. Koszt wykonanych prac 4 920,00 zł.
Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zbęchach - etap I.
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w lipcu 2010 r. przez
COMPLEX-PROJEKT S.C. I. Wrześniewska i H. Marcinkowska w Kościanie. Zakres prac
obejmował budowę budynku toalet ogólnodostępnych – 77.142,50 zł i platforma widokowej –
75.270,06 zł. Wykonawcą budynku toalet ogólnodostępnych było PPHU „WU-ZET”
Krzysztof, Hieronim Zborowscy z siedzibą w Krzywieniu. Wykonawcą platformy widokowej
była firma DREWNO-BUD Omański Waldemar z siedzibą w Międzyrzeczu.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 152.412,56 zł.
Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zbęchach - etap II.
Zakres prac obejmował: budowa budynku rekreacyjnego dla wędkarzy – 103.127,86 zł,
budowa wiaty na grill ogólnodostępny – 29.938,03 zł, wykonana nawierzchnia placu i z
kostki brukowej na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem ogrodzenia z siatki stalowej i
niezbędnych robót ziemnych – 13.160,32 zł. Wykonawcą prac była firma „INTERSTAL”
Piotr Woźniak, z siedzibą w Gostyniu.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 146 226,21 zł.
Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w październiku 2009 r.
przez COMPLEX-PROJEKT S.C. I. Wrześniewska i H. Marcinkowska w Kościanie.
Zakres prac obejmował: budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce – 924.381,99 zł;
budowa budynku gospodarczego – 28.591,31 zł. Wykonawcą budowy Centrum Rekreacji i
Wypoczynku było Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane EFEKT GROUP MALEPSZY
Sp. z o.o. z Leszna i ACTIVA Longin Witkowski z siedzibą w Lesznie. Wykonawcą
oświetlenia parkowego był natomiast Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Piechel, z siedzibą
Krzywiń.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 952.973,30 zł.

Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Łuszkowie
Zakres prac obejmował wykonanie tulei do rozkładanych piłko-chwytów boiska trawiastego,
zagospodarowanie terenu przy boisku, montaż piłko-chwytów 20mb o wysokości 4,00 m oraz
ławek i koszy na śmieci, wykonanie placu żwirowego do gry w boule o pow. 655,6 m2,
wykonanie placu piknikowego o pow. 50,26m2, wykonanie ścieżek żwirowych o pow.
277,74m2, urządzenie terenów zielonych o pow. 4757,63m2 z obsiewem trawą, rekultywacja
stawu o pow. 640,00m2, wykonanie ogrodzenia o długości 54,2mb i wysokości 1,40m z
furtką.
Łączny koszt wykonanych prac 148,899,90 zł.
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Budowa Centrum rekreacji i wypoczynku w Krzywiniu
Zadanie wykonane na podstawie projektu budowlanego wykonanego w październiku 2009 r.
przez COMPLEX-PROJEKT S.C. I. Wrześniewska i H. Marcinkowska w Kościanie.
Zakres prac obejmował przygotowanie terenu, utwardzenia, ciągi piesze, mała architektura,
nasadzenia, plac zabaw, ławki parkowe i odwodnienie terenu utwardzonego. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Budowlane EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznie.
Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem: 227.429,75 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE
I.

Utrzymanie dróg gminnych

W 2011 roku wykonano następujące prace:
Remont drogi gminnej Zbęchy Pole –Bieżyń i Rąbiń Rąbinek
Wykonano przebudowy zjazdu z parkingu z uwzględnieniem manewru zawracania
autobusów. Koszt remontu 7491,97 zł
Remont drogi gminnej w Kuszkowie
Wykonano nowy podkład z betonu kruszonego i z płyt drogowych. Koszt remontu
35.000,00zł
Remont drogi gminnej w Bieżyniu
Wykonano wymianę fragmentu nawierzchni brukowcowej, wykonanie podbudowę z betonu,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie parkingu tłuczniowego. Koszt
remontu 9.971,71 zł
Remont drogi gminnej w Gierłachowie
Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 20cm. Koszt remontu 73999,99 zł.
Remont dróg gminnych i chodników w Jurkowie, Bielewie Rąbiniu i Gierłachowie
Wykonano nową nawierzchnią z kostki brukowej. Koszt remontu 8350,47 zł
Remont drogi gminnej Mościszki-Dalewo
Wykonano nowy podkład betonowy z prefabrykatów na przepuście granicznym. Koszt
remontu wyniósł 2681,40 zł
Remont drogi gminnej w Bielewie
Wykonano równanie drogi po ulewie, wykonano równanie warstwą tłucznia drogowego,
wykonano nowy fragment rowu odwadniającego na „Starej Wsi”, wykonano równanie drogi
otaczakami. Koszt remontu wyniósł 10555,44 zł
Remont drogi gminnej Zbęchy Pole-Mościszki
Wykonano wyrównanie nierówności przy jeziorze Zbęchy otaczakami kamiennymi. Koszt
remontu 885,60zł
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Zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowy wyniosła 23.429,18 zł
Ewidencja dróg
Zakup programu komputerowego RoadMan do prowadzenia ewidencji dróg gminnych. Koszt
zakupu 44.193,00zł.
Odśnieżanie
Wykonano odśnieżanie dróg Łagowo- Bielewo. Koszt odśnieżania 4 440,00 zł
Naprawa wiat przystankowych
Wykonano naprawę wiat (mn.in. nowe szyby) w miejscowościach Czerwona Wieś i Lubiń.
Łączny koszt napraw 2.664,48zł
Oznakowanie pionowe dróg gminnych
Wykonano następujące oznakowania w miejscowościach: Zbęchy znaki A-7x3kpl, T-6b
x4kpl, D-3 x2szt, B-21, B22, B-2, D-1 x 2szt, Krzywiń-Nowy Dwór znaki B-33 x 10 kpl, A11a x10kpl, T-9 x 10kpl, Zbęchy Pole-Bieżyń znaki B-18, T-3a x 2kpl, Nowy Dwór przy
drodze wojewódzkiej 432, 2x E-17a i 2x E-18a, miasto Krzywiń: ul Strumykowa D-40 i D41, ul Poprzeczna B-38x 2szt, B-22, A-7, ul. Przy Parku B-2 szt. 2,D-40 szt. 2,D-41, D-18,
D-3,A-20, uzupełniono również brakujące oznakowanie drogi w Cichowie i w Krzywiniu.
Koszt oznakowania wyniósł 14,617,57 zł.

II. Remonty budynków świetlic wiejskich w miejscowościach
Wykonano remonty świetlic wiejskich w 2011 roku w miejscowościach:
Bielewo
Wykonano: wymianę drzwi do świetlicy wiejskiej, remont sufitu i podłogi w świetlicy
wiejskiej, zakupiono okna do świetlicy wiejskiej.– 2.017,20 zł. Koszt remontu: 7.907,00 zł
Bieżyń
Wykonano: renowację posadzki żywicznej w świetlicy wiejskiej, zakupiono farby do
świetlicy wiejskiej, wykonano projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego, wykonano
wymianę pokrycia dachowego z płyty falistej aluminiowej na płytę wielowarstwową wraz z
opierzeniami, rynnami z blachy ocynkowanej, wykonano naprawę instalacji elektrycznej
oświetleniowej zewnętrznej. Koszt remontu: 89 522,13zł.
Czerwona Wieś
Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej boiska do siatkówki, zakupiono okna do
świetlicy wiejskiej, wykonanie konstrukcji stalowej magazynu, zadaszenie przy świetlicy
wiejskiej, naprawa instalacji elektrycznej, zakup kostki brukowej i krawężników. Koszt
wykonanych prac 18 933,46zł
Gierłachowo
Zakupiono i zamontowano rolety okienne, firanki do okien i zakup materiałów budowlanych,
malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, wymieniono okna. Koszt wykonanych prac
7.272,78zł
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Jerka
Wykonano: zakupiono kosiarkę DORATO wraz z olejem i paliwem, wymieniono okna,
ułożono nawierzchnie z kostki brukowej przy starej świetlicy wiejskiej, wykonano przegląd
kosiarki spalinowej, wykonano roboty malarskie. Koszt wykonanych prac 10.096,10 zł
Jurkowo
Wykonano: zakupiono deski do świetlicy wiejskiej, drabinę, drewno opalowe, wykonano
malowanie świetlicy wiejskiej, wywóz nieczystości płynnych. Koszt wykonanych prac
535,82zł
Kopaszewo
Wykonano: zakupiono obrusy do świetlicy wiejskiej, zakupiono opał-węgiel, materiały
instalacyjne, sprzęt nagłaśniający MUZIC CENTER. Koszt zakupu 3800 ,00 zł
Krzywiń – Dom Strażaka
Wykonano wymianę drzwi wejściowych do Domu Strażaka - 4.753,44 zł
Zakupiono materiały do remontu kuchni - 9.193,81 zł,
Zakupiono drzwi do chłodni - 5.700,00 zł’
Naprawa pokryć dachowych – 1.885,00
Łączny koszt - 21.532,25z
Lubiń
Wykonano: zakupiono komplet grzejników do świetlicy wiejskiej, zakupiono i zamontowano
nowe drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej, materiały instalacyjne do montażu grzejników,
regały, zakupiono materiały na wymianę podłogi Eco płyta, materiały remontowe do świetlicy
wiejskiej. Wykonano projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego i wykonano wymianę
pokrycia dachowego z płyt eternitowych na pokrycie z blacho dachówki na podłożu z folii
membranowej wraz z opierzeniami ,rynnami i rurami spustowymi. Koszt wykonanych prac
90.684,55 zł.
Łagowo
Zakupiono opał- węgiel. Koszt zakupu 1.864,00zł.
Łuszkowo
Zakupiono zestaw mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej. Koszt zakupu 1400,00zł
Mościszki
Wykonano: zakup stołów do świetlicy wiejskiej, opału –węgiel, materiały instalacyjne do
remontu łazienki przy świetlicy wiejskiej, wykonano bieżącą naprawę dachu. Koszt
wykonanych prac 7.164,15zł
Nowy Dwór
Wykonano : zakup materiałów do remontu świetlicy, malowanie świetlicy wiejskiej,
wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy. Koszt wykonanych prac 7464,15zł
Rogaczewo Wielkie
Zakupiono paliwo do kosiarki, środki czystości, opal –węgiel. Koszt zakupu 787,75 zł
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Świniec
Zakupiono opał węgiel, materiały budowlane, materiały malarskie, materiały instalacyjne,
materiały elektryczne, lampy, wykonano remont łazienki w świetlicy wiejskiej, naprawę
instalacji elektrycznej. Koszt wykonanych prac 18.117 ,01 zł
Teklimyśl.
Zakupienie materiałów na budowę zadaszenia. Koszt zakupu 4792,00 zł
Wieszkowo
Wykonano montaż okien z PCV, 2szt drzwi z PCV. Zakupiono kosiarkę i wykaszarkę
spalinową z paliwem, zakup materiałów budowlanych do remontu. Wykonano wymianę
pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nowe z blacho dachówki na podłożu z foli
membranowej wraz z montażem okien dachowych, opierzeń .rynien i rur spustowych. Koszt
wykonanych prac 66899,96 zł
Zbęchy
Zakupiono papę termozgrzewalną i ułożono warstwę nowego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej wraz z opierzeniami. Koszt wykonanych prac 8800 ,00 zł
Zbęchy Pole
Zakupiono kosę spalinową. Koszt zakupu 999,00zł
Zgliniec
Zakupiono kręgi betonowe, materiały budowlane, materiały instalacyjne, Koszt wykonanych
prac 6.050,00 zł
Żelazno
Wykonano zadaszenie o konstrukcji drewnianej wejścia do świetlicy wiejskiej. Koszt
remontu 8.921 ,00 zł

III. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1. Gospodarka Odpadami
Na Składowisku Odpadów Komunalnych w 2011 na bieżąco wykonywano monitoring
składowiska pod względem gazu, osiadania składowiska oraz monitoring wód podziemnych
na kwotę 4.238,58 zł. Na terenie gminy zebrano odpadów komunalnych: 1019 kg
niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów segregowanych:
- opakowania z tworzyw sztucznych - 16922 kg
- opakowania z papieru i tektury - 26810 kg
- opakowania ze szkła poza ampułkami -63283 kg
Zakupiono rękawiczki oraz worki na akcję „Sprzątanie świata” w kwocie 1.243,00 zł.
2. Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
W 2011 roku obsługiwano przede wszystkim budynki komunalne, jednostki organizacyjne
gminy oraz sołectwa w całej gminie. Wywóz nieczystości stałych odbywał się w kontenerach
KP-7 realizowany przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp z o.o. w Lesznie. W celu sprawnego
i prawidłowego zabezpieczenia wywozu nieczystości stałych z miejscowości letniskowych
oraz terenu miasta Krzywiń referat w własnym zakresie dokonywał zbioru nieczystości
gromadząc je i przygotowując do odbioru w kontenerach K-7. Z uwagi na brak możliwości
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wywozu nieczystości płynnych własnymi środkami transportu z nieruchomości komunalnych
zawarto umowy na wywóz nieczystości z firmami posiadającymi koncesję z terenu naszej
Gminy tj. „ZRYW-DREW” Zenon 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 Referat Służb
Technicznych dokonywał zbioru nieczystości z koszy i beczek rozstawionych w tych
miejscowościach oraz 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.
3. 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. Dokonano przecinki krzewów ozdobnych na terenie parków i skwerów,
prześwietlano korony drzew w Krzywiniu. W okresie wiosennym oczyszczano ulice z piasku
i innych zanieczyszczeń. Na bieżąco naprawiano wyrwy w jezdniach oraz znaki drogowe.
Dokonano nasadzeń krzewów i 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. Przeprowadzono remont pomostów,
nawieziono świeżego piasku na boisko do siatkówki plażowej, zrekultywowano plażę poprzez
kilkakrotne jej przebronowanie. W tym czasie również wyremontowano i pomalowano
urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Kościańskiej (nad jeziorem) i ul. Mostowej.
Jednocześnie oddano do użytku nowy plac zabaw w Krzywiniu przy ul. Kościańskiej (Park).
W parkach naprawiono i pomalowano ławki. Na terenach rekreacyjnych Cichowa
wyremontowano drewniane balustrady przy plaży i parkingach. Referat na bieżąco prowadził
letnie utrzymanie plaż w Krzywiniu i Cichowie.
Równocześnie prowadzono prace porządkowe placów, parków i ulic w miejscowościach:
Lubiń, Jerka, Bielewo, Bieżyń, Zbęch, Mościszki i wielu innych, dbano o porządek na
terenach rekreacyjnych i zielonych naszej gminy. W tym też okresie przycinano żywopłoty,
wykaszano trawniki odchwaszczano klomby i wazy kwiatowe w mieście. Objęto stałą
pielęgnacją zieleń i kwiatostany całego miasta. Utrzymanie i konserwację zieleni na terenach
wiejskich naszej gminy zlecono Zakładowi Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych – Paweł
Kosowski Zbęchy. Referat czynnie uczestniczył w akcji „Sprzątanie Świata„ - zbieranie
worków ze śmieciami z terenu gminy. W ciągu całego roku systematycznie opróżniano kosze
uliczne, pojemniki i kontenery na terenie miasta i gminy. Utrzymywano tereny zielone w
Krzywiniu, Lubiniu, Rąbiniu, Bielewie, Cichowie, Jerce, Łagowie i innych miejscowościach
naszej gminy. W okresie letnim sprzątano tereny rekreacyjne w Krzywiniu, Żelaźnie,
Zbęchach i Cichowie, naprawiano zniszczone balustrady. Referat również wykonywał szereg
prac związanych z obsługą imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych organizowanych
przez Urząd Miasta i Gminy oraz organizacje społeczne.
4. Remonty budynków komunalnych:
W 2011 roku administrowano 10 budynkami oraz 16 lokalami użytkowymi.
Ogólne koszty utrzymania budynków komunalnych mieszkaniowych wyniosły 189.466,19 zł,
z tego: na zakup opału do dwóch bloków to 34.366,40 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę
19.106,26, wynagrodzenie palaczy 13.854,78 zł, składki na ZUS i Fundusz Pracy 4.026,21 zł,
usługi kominiarskie 3.730,59 zł.
Wykonano następujące prace remontowo – konserwacyjne budynków komunalnych:
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- Krzywiń, ul. Strzelecka 13a – wymiana pieca CO – 14.570,00 zł, wymiana grzejników –
450,00 zł, wymiana pompy CO – 1.537,50zł , naprawa instalacji elektrycznej – 196,67 zł,
naprawy drobne – 337,15 zł,
- Bieżyń 117 – przygotowanie dwóch mieszkań do przesiedlenia 8.988,67 zł, naprawa
pompy przy CO – 320,00 zł, wymiana stolarki budowlanej (drzwi wejściowe) – 3.057,36
zł, wymiana instalacji elektrycznej – 3.107,00zł, remont i przeprowadzenie pomiarów
piorunochronów – 2.440,00 zł;
- Krzywiń, ul. Kościańska 5 – remont kapitalny pieca kaflowego – 1.998,00 zł
- Jerka, ul Szkolna 10 – naprawa CO – 1.052,00 zł, naprawa okien – 615,00 zł
- Gierłachowo 20 – przygotowania mieszkania do zasiedlenia przez osobę
niepełnosprawną – 13.557,75zł
- Świniec 31 – wymiana stolarki budowlanej (okna PCV – 2 szt.) – 2.092,00 zł.
5. Sprzęt
Na wyposażeniu Referatu Służb Technicznych w 2011 roku był następujący sprzęt: samochód
Ford Transit 2,5 TDI, ciągnik Ursus 4512, dwie przyczepy rolnicze, naczepa do wywozu
kontenerów, piaskarka, rębak, kosiarka-traktor, pług odśnieżny, drobny sprzęt do utrzymania
czystości, bieżących napraw oraz utrzymania zieleni.
Przeprowadzono bieżące naprawy i konserwację ciągnika Ursus, przyczep rolniczych, pługa
odśnieżnego i piaskarki. Naprawiono i poddano konserwacji sprzęt mechaniczny do
utrzymania zieleni.

V. Prace interwencyjne, publiczne i prace społecznie użyteczne
Wzorem lat poprzednich w roku 2011 we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz
Powiatowym Urzędem Pracy i realizowano program aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
W ramach prac interwencyjnych przez okres czterech miesięcy pracowały 2 osoby.
Jednocześnie w miesiącach od kwietnia do listopada pracowało 11 osób wykonujących prace
społecznie użyteczne w miejscowościach swojego zamieszkania pod nadzorem Referatu
Służb Technicznych, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sołtysów. 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. Prace wykonywano na terenie miasta
Krzywinia, jak również na terenach wsi Lubiń, Zbęchy, Jerka, Cichowo, Łagowo, Bielewo,
Czerwona Wieś, Bieżyń, Kopaszewo, Rogaczewo Małe, Rąbiń i Żelazno.
W 2010 roku Referat Służb Technicznych zatrudniał również 4 osoby skierowane przez Sąd
Rejonowy w Kościanie, w celu wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne
- przepracowano razem 375 godzin.

VI. Ochrona przeciw pożarowa
Na terenie gminy Krzywiń działa 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym OSP
Krzywin oraz OSP Jerka które działają w ramach Krajowego Systemie Ratowniczo Gaśniczego. Wszystkie OSP są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda
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jednostka posiada swoja bazę lokalową tzw. remizę OSP. Na stanie jednostek OSP jest – 12
samochodów strażackich, 2 pompy TOHATSU, 4 pompy szlamowe i 3 pompy pływające.
OSP Krzywin posiada: JELCZ GCBA 5/32 – samochód bojowy, STAR MAN GBA 2,5/16 –
samochód bojowy, VOLKSVAGEN oraz 2 pontony z silnikiem HONDY - samochód bojowy
z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego oraz sprzęt hydrauliczny firmy LUKAS do
ratownictwa drogowego OSP Jerka posiada: ISUZU midi – samochód bojowy, STAR GBA
2,5/16- samochód bojowy oraz sprzęt hydrauliczny firmy LUKAS do ratownictwa
drogowego OSP Bieżyn posiada STAR 244 –samochód bojowy, OSP Kopaszewo posiada:
LUBLIN III – samochód bojowy z agregatem szybkiego natarcia, DOGGE – samochód
bojowy /1.500 litrów wody/ z pompą, dwustopniową szybkiego natarcia, OSP Łuszkowo
posiada DAF 15/30 – samochód bojowy, OSP Mościszki posiada samochód OLKSVAGEN
do przewozu sprzętu pożarniczego oraz ponton z silnikiem, OSP Żelazno posiada samochód
FSC LUBLIN/ŻUK do przewozu sprzętu pożarniczego, OSP Bielewo posiada samochód do
przewozu sprzętu pożarniczego
W roku 2011 na ochroną przeciw pożarową wydatkowano 231.490 zł
- badania lekarskie kierowców samochodów pożarniczych i członków OSP – 3.041 zł
- dofinansowanie obozu MDP w Lubiniu – 1.400 zł
- naprawa samochodów pożarniczych, motopomp, łodzi motorowych – 22.441 zł
- zakup pompy szlamowej OSP Łuszkowo - 2.976 zł
- zakup butów strażackich OSP Łuszkowo - 1.377 zł
- organizacja szkolenia kierowców samochodów pożarniczych, płetwonurków, oraz
zawody płetwonurków - 6.322 zł
- finansowanie nagród na Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
Europejskie oraz Krajowe Zawody Sikawek Konnych , konkursu Młodzież
Zapobiega Pożarom - 15.995 zł
W roku 2011 do Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie przekazano kwotę 20.000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego.

VI. Zdrowie
1. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii, w mieście i gminie Krzywiń
realizowany jest coroczny „Miejsko-Gminny Program PiRPA”. W 2011 roku zrealizowane
zostały następujące jego elementy:
- Zgodnie z wymogami w/w programu, została sporządzona korekta diagnozy nadużywania
alkoholu na terenie miasta i gminy. Obecnie na terenie Gminy żyją 63 osoby ze
zdiagnozowanym przez biegłego psychologa ZZA.
- Działaniem komisji objęte jest 139 osób nadużywających alkoholu, z czego 7 przybyło w
2011 roku.
-Członkowie GKRPA przeprowadzili 30 rozmów o charakterze interwencyjnoprofilaktycznym, w wyniku których wystosowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w
Kościanie o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego oraz 7 wniosków o opinię biegłego
psychologa w kwestii uzależnienia od alkoholu. W wyniku powyższych rozmów także 2
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osoby podjęły leczenie dobrowolnie, a w trakcie leczenia jest 5 osób. W 7 sprawach
prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.
- Przeprowadzone było także w Punkcie Konsultacyjnym 9 rozmów z członkami rodzin osób
nadużywających alkohol oraz 4 rozmowy ze sprawcami przemocy domowej.
W ramach działalności profilaktycznej G.K.R.P.A. przeprowadziła następujące działania:
- opłacono i zorganizowano wyjazd 30 dzieci z terenu naszej gminy na kolonie
socjoterapeutyczne do Bukowca w woj. dolnośląskim,
- 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,
- prowadzone są świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Wieszkowie, Zbęchach
i Rogaczewie Małym łącznie z doposażeniem w niezbędne artykuły
dydaktyczno-biurowe i zakupem węgla,
- sfinansowano remont świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Rąbiniu,
- zakupiono upominki i słodycze na integracyjne spotkanie gwiazdkowe,
zorganizowane dla dzieci z świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zbęchach
oraz z terenu naszej gminy,
- zakupiono nagrody na konkurs związany z wykonaniem tzw. wianków
dla dzieci z terenu gminy, zorganizowany przez Radę Sołecką, Sołtysa
oraz opiekunkę świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zbęchach,
- kupiono artykuły spożywcze (słodycze) na Dzień Dziecka dla dzieci z
świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Wieszkowie,
- opłacono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MGKRPA,
- opłacono szkolenie dla członków MGKRPA z zakresu najnowszych
uregulowań prawnych i zmian ustaw o finansach publicznych
przeciwdziałających uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie,
- zrealizowano i sfinansowano profilaktyczny program „NOE” dla uczniów z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu i zespołów szkół z terenu
gminy,
- sfinansowano zakup nagród na konkurs plastyczny „HIV-AIDS – to może
mnie dotyczyć”. Konkurs zorganizowały Zespoły Szkół w Jerce i Krzywiniu,
- opłacono warsztaty dotyczące agresji i przemocy zorganizowane dla uczniów
Zespołu Szkół w Krzywiniu,
- w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, sfinansowano zakup nagród
na organizowany corocznie przez Radę Gminną LZS Turniej Wsi pod nazwą
„Sport, Rekreacja, Trzeźwość”, opłacono opiekunów w świetlicy w Bieżyniu,
siłowni w Krzywiniu oraz program „Animator sportu dzieci i młodzieży”
zgodnie z zawarta umową,
- kontynuowano działania w ramach akcji PARPA „Alkohol – nieletnim dostęp
wzbroniony”, „Ciąża bez alkoholu” oraz „Sprawdź, czy Twoje picie jest
bezpieczne” oraz „Stop 18” dotyczący sprzedaży papierosów nieletnim,
- przeprowadzono wyrywkowe kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie całej gminy pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wspierane były merytorycznie i lokalowo grupy samopomocowe AA i Al.-Anon oraz
Stowarzyszenie Klub „DOM”, które, zgodnie ze swym statutem, pośrednio realizowało

13

zadania gminne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
prowadząc następujące działania:
- 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, prokuraturą i sądem,
- 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 obejmuje miasto i
Gminę Krzywiń. W MGOPSie w 2011 roku było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
20 osób, na stanowiskach: dyrektor, główny księgowy, pięciu pracowników socjalnych w
rejonach opiekuńczych, dwóch inspektorów do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego, dwóch robotników gospodarczych- zastępstwo w związku z macierzyńskim
urlopem, dwóch pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych, w tym jedna osoba na
pół etatu opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu do Ośrodka
Rehabilitacyjnego i Ośrodka Wsparcia do Kościana i 3 osoby na umowę zlecenie
wykonujących 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 i psycholog zatrudniony na umowę zlecenie.
Ośrodek Pomocy Społecznej działając zgodnie z w ustawą o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r ( tj. Dz.U. z 2009r Nr 175 poz. 1362 z póż.zm.) wykonuje zadania własne
Gminy o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym oraz zadania zlecone przez
administrację rządową. Środki finansowe na realizację w/w zadań pochodzą z budżetu gminy
(zadania własne) i Ministerstwa Polityki Społecznej (dotacje do zadań własnych gminy i
zadania zlecone ) środki te są przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu . Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodów:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
prowadzenia -gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w
przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
alkoholizmu i narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu
karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter obowiązkowy jak i
fakultatywny .
W roku 2011 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 182.291,41 zł. W tym z
budżetu gminnego 92.704,04 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych i
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fakultatywnych Gminy, pozostałe 89.587,37 zł to dotacja z budżetu centralnego do zadania
własnego na wypłatę zasiłków okresowych. Na zasiłki stałe wydatkowano 112.786,00zł.
(80% to dotacja z budżetu państwa pozostałe 20% udział środków własnych). Udzielono
pomocy 222 rodzinom (tj. 733 osobom) będącym w trudnej sytuacji materialnej, niezależnie
od rodzaju, formy i źródła finansowania.
W roku 2011 w zakresie zadań własnych Gminy realizowane były następujące
świadczenia: stałe zasiłki w wysokości od 30 zł do 444 zł miesięcznie otrzymywały 31 osoby
całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nie posiadające
uprawnień do własnych świadczeń emerytalno - rentowych lub posiadające dochody niższe
niż kryterium dochodowe (351 zł na osobę w rodzinie lub 477zł w jednoosobowym
gospodarstwie domowym). 131 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, LO w Kościanie, Bursie w
Lesznie, Zespole Szkół w Kościanie oraz we wszystkich przedszkolach naszej Gminy i 5
osób dorosłych otrzymywało gotowe posiłki ze stołówki przy Zespole Szkół w Krzywiniu,
oraz 235 osób otrzymało pomoc na zakup żywności lub zakupiono produkty żywnościowe w
ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na tą pomoc wydano
111.182,85 zł w tym dotacja w wysokości 42.728 zł.
W ramach powyższego programu dyrektorzy szkół mają możliwość przyznania posiłków dla
uczniów bez konieczności sprawdzania sytuacji materialnej rodziny ucznia i przeprowadzania
wywiadu środowiskowego. Dla 12 uczniów była przyznana taka forma pomocy – na kwotę
4.279 zł. Dla 2 osób sprawiono pogrzeb na kwotę 4.520,00 zł. 148 osobom udzielono pomocy
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). Dla dwóch osób bezdomnych mających ostatni meldunek w Gminie Krzywiń
opłacano miejsce schronienia na kwotę 3.960,00zł
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 2011 roku przyznano 257 świadczeń okresowych na łączną kwotę
95.754,00zł. 11 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, łączny koszt
pomocy usługowej wynosił 38.455,78zł w tym 6.010,50 zł to usługi pomocy sąsiedzkich.
Do równie ważnych zadań gminy o charakterze fakultatywnym należy udzielanie pomocy w
formie zasiłków celowych specjalnych. W 2011 roku udzielono 20 zasiłków celowych
specjalnych na łączną kwotę 6.346,00zł. Średnia wysokość zasiłku celowego specjalnego
wyniosła przeszło 317 złotych.
Najczęstszym powodem wnioskowania o tego typu pomoc była niemożność zakupienia leków
i opału 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.
Zadaniem zleconym charakterze obowiązkowym jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi
za sprawowanie opieki przyznane przez sąd. W minionym roku wypłacane było
wynagrodzenia dla jednej osoby za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną .
Ośrodek Pomocy Społecznej 39 osobom opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne na
łączną kwotę 14.246,87 zł.
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W roku 2011 pracownicy socjalni MGOPSu przeprowadzili około 750 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
klientom szeroki zakres pracy socjalnej. Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z zadań
własnych gminy - 122 rodzinom udzielano pomocy w tej postaci.
Ośrodek jest Partnerem Banku Żywności w Lesznie i partycypował w kosztach
realizacji programu Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W
2011 wydano 4.619,17 zł. Realizując powyższą pomoc w formie wydawania żywności z tego
programu otrzymywały żywność 582 osoby z 141 rodzin. Wydano artykułów spożywczych o
wadze 34.912,60 kg o wartości 80.933,83 zł. Ośrodek korzysta z pomocy wolontariuszy przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu (przy organizowaniu wigilii w Klubach
Seniora, zbiórce żywności, odzieży i rozładunku żywności z Banku Żywności). Także OPS
brał udział w świątecznej zbiórce żywności – z zebranej żywności pracownicy socjalni
przygotowali i rozwieźli 69 paczek dla podopiecznych przed świętami w grudniu i 37 paczek
przed świętami wielkanocnymi..
Na terenie tut. Gminy działają Kluby Seniora: w Świńcu, Kopaszewie, Czerwonej Wsi,
Bieżyniu, Lubiniu, Mościszkach, Jurkowie i Łagowie i dwa w Krzywiniu. 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 2011
dofinansowanie działalności w/w klubów wyniosło 15.943,28 zł Tutejszy Ośrodek opłaca
koszty pobytu 3 mieszkańców skierowanych z naszej Gminy do domów pomocy społecznej.
Na te świadczenia wydatkowano 46.244,96 zł
W 2011r MGOPS realizował Rządowy Program dla rodzin rolniczych, w których w
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody
spowodowane wystąpieniem w 2011 r. przymrozków wiosennych. Zasiłki z tego tytułu
otrzymały 23 rodziny rolnicze w kwocie 57.500,- zł
W minionym roku ośrodek 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 prac przez klientów
pomocy społecznej i obecność w w/w pracach.
W pomieszczeniach pod Ośrodkiem Zdrowia w Krzywiniu prowadzimy magazyn odzieży.
Odzież pozyskujemy od mieszkańców naszej Gminy. Także Ośrodek pozyskuje meble, sprzęt
AGD, telewizory, łóżka, tapczany, lampy, dywany, wykładziny, naczynia niezbędne do
prowadzenia gospodarstwa domowego. Nasi klienci pomocy społecznej wykazują duże
zainteresowanie taką pomocą. W 2011 roku 110 rodzin skorzystało z tej formy pomocy.
MGOPS uczestniczył w kierowaniu, typowaniu i doposażeniu dzieci na wypoczynek letni.
W 2011 roku Ośrodek pozyskał dodatkowe środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu na kontynuowanie projektu systemowego, przewidzianego dla jednostek pomocy
społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. „Aktywizacja społeczno –
zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń. W projekcie wzięło udział 10
osób, które uczestniczyły w 254 godzinach szkoleniowych. Ponadto w ramach projektu został
zatrudniony pracownik socjalny w MGOPS – ie. Ogółem koszt projektu wyniósł 97.562,94 zł
w tym udział środków własnych 10.444,39 zł
W 2011r przy MGOPS zaczął funkcjonować Zespół Interdyscyplinarny. Ośrodek opracował
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
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rodzinie. Zwołano 2 razy posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i powołano 2 grupy
robocze, które spotkały się 3 razy w sprawie rodziny z problemem.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje zadania wynikające:
z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
realizowane są :1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego i 2 ) świadczenia
opiekuńcze. Świadczenia rodzinne w 2011 otrzymało około 950 rodzin (dla ponad 1.400
dzieci). Wypłacono świadczenia: 16.906 – zasiłków rodzinnych na kwotę 1.447.855 zł, 8.789
dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 918.868 zł, 74 świadczeń z tytułu urodzenia
dziecka – 74.000 zł, 520 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego – 202.828 zł, 488 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania
dziecka – 84.560 zł, 1.009 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego 78.100 zł, 1.047 świadczeń z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 104.700
zł, 2.680 świadczeń z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania- 137.000 zł, 2.971
świadczeń z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 237.680 zł, 3.927
zasiłków pielęgnacyjnych 600.831 zł, 810 świadczeń pielęgnacyjnych 413.176 zł
W 2011 roku przyznawano dodatkowe świadczenia po 100 zł miesięcznie w m-cach XI i XII
–pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 140
świadczeń na kwotę 14.000,-zł w ramach rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 39 osobom opłacano składki na ubezpieczenie
społeczne w związku z pobieraniem świadczeń pielęgnacyjnych 55.248 zł , 133
jednorazowych zapomóg dla każdego urodzonego dziecka – 133.000 zł
W ramach funduszu alimentacyjnego realizowane były działania:
Wypłacono 595 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 36 rodzin) w kwocie 173.052 zł
Przeprowadzono 10 wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi i przekazano istotne informacje
komornikom mające wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Złożono
9 wniosków do organów ścigania (prokuratury i policji) o ściganie za przestępstwo w związku
z nie wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego. 4 osoby zobowiązano do
zarejestrowania się w PUP. 9 wniosków skierowano do Starosty o odebranie prawa jazdy
dłużnikom alimentacyjnym. 5 wniosków do PUP o podjęcie starań zmierzających do
aktywizacji zawodowej dłużnika. 37 dłużników MGOPS zgłosił do Krajowego Rejestru
Dłużników. Dla 31 dłużników przygotowano decyzje o zwrocie należności wypłaconych z
funduszu alimentacyjnego, upomnienia oraz tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.
Na wypłaty powyższych świadczeń i utrzymanie stanowisk wydatkowano w rozdz.85212
kwotę 3.850.247,55 zł w tym 1.357,20 zł to kwota przekazana przez Urząd Miasta i Gminy
Krzywiń ze zwrotów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 2.507 decyzji, w tym 59 decyzje odmawiające
świadczeń z pomocy społecznej. Od 9 decyzji złożono odwołania do SKOw Lesznie. 5
decyzji utrzymało w mocy, 3 do ponownego rozpatrzenia, 1 rozstrzygnięto na korzyść strony.
Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w ogólnopolskim systemie informatycznym dla pomocy
społecznej POMOST. Został zakupiony nowy serwer dla Ośrodka i została uruchomiona
strona internetowa MGOPS.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 415.198,70 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej
W strukturach MGOPS działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w Krzywiniu. W 2011 roku skorzystało z usług ŚDS 37 osób. Na utrzymanie
Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2011 wydano kwotę 395.399,15zł

17

(393.074,00zł z dotacji z budżetu wojewódzkiego gdyż jest to zadanie zlecone Gminie i
koszty utrzymania Domu ponosi budżet państwa).
Kadra zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy to 9 osób w tym 7 pełnych etatów
oraz 2 osoby na umowę zlecenie: kierownik 1 osoba, działalność administracyjna – pracownik
socjalny – 1 osoba, działalność medyczno-rehabilitacyjna – 2 osoby (pielęgniarka,
fizjoterapeuta), działalność opiekuńczo – terapeutyczna – 2 osoby, instruktor terapii
zajęciowej – 1 osoba, lekarz psychiatra ( umowa zlecenie ), psycholog (umowa zlecenie ).
Z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w roku 2011 skorzystało 37
osób w tym: chorych psychicznie 10 osób, głęboki stopień upośledzenia umysłowego 5 osób,
znaczny stopień upośledzenia umysłowego 4 osoby, umiarkowany stopień upośledzenia
umysłowego 18 osób. Uczestnicy objęci usługami ŚDS w 2011 roku według miejsca
zamieszkania (37 osób) : Łagowo – 4 osoby, Bieżyń – 1 osoba, Cichowo – 1 osoba, Nowy
Dwór – 1 osoba, Lubiń - 4 osoby, Jerka – 3 osoby, Gierłachowo – 2 osoby, Kopaszewo – 1
osoba, Łuszkowo – 1 osoba, Czerwona Wieś – 4 osoby, Wojnowice – 3 osoby, Zbęchy Pole
– 1 osoba , Zbęchy I – 1 osoba , Jurkowo – 2 osoby, Wieszkowo – 1 osoba, Świerczyna – 1
osoba, Krzywiń - 6 osób.
Zajęcia dla uczestników prowadzone były w kilkuosobowych grupach terapeutycznych w
następujących pracowniach: 1. Pracownia kulinarna 2. Pracownia muzyczna/agroterapii 3.
Pracownia plastyczno-krawiecka, 4. Pracownia stolarsko–ceramiczna, 5. Pracownia
kinezyterapii.
Uczestnicy chętnie brali udział m.in. w następujących imprezach : Spotkanie integracyjne pt.
„ Hej kolęda kolęda„ organizatorem spotkania był Środowiskowy Dom Samopomocy w
Krzywiniu wraz z Biblioteką Publiczną w Krzywiniu, Zabawa karnawałowa, Przegląd
artystyczny pt. „Miłość niejedno ma imię”, spotkanie integracyjne pt. „Bal zielono mi” w
Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie, „Dzień Kobiet”, w występach tanecznych - IV
Turnieju Tańca o „Złotą Nutkę„ pod patronatem Starosty Kościańskiego w Kościanie, „Dnia
Wiosny” w Zbęchach, Uroczyste śniadanie Wielkanocne, spotkanie integracyjne z
mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Mościskach, Uczestnictwo w Turnieju „Dwa
Ognie„ w OPS w Kościanie, Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej w Kościanie,
Uroczyste spotkanie integracyjne z okazji „ Dnia Matki„, Konkurs pt „Mam Talent połączony z zabawą taneczną czerwcówka 2011”, „Festiwal Kultur”- Konkurs dotyczył
promowania kraju należącego do Unii Europejskiej. Uczestnicy ŚDS w Krzywiniu
przedstawili występ artystyczny dotyczący kultury francuskiej a także zaprezentowali potrawę
francuską. Organizatorem spotkania był Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie.,
Uczestnictwo w II Pikniku Integracyjno- Sportowym w Lesznie „ Turniej unihokeja”
organizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lesznie, udział na Jarmarku Soplicowskim w Cichowie, w Dożynkach
Gminnych w Krzywiniu, Wyjazd uczestników na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do
Kotliny Kłodzkiej, udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „ Sztuka Bez
Barier „. W tym konkurs piosenki „ Muzyka Bez Barier „, a także konkurs plastycznym „
Sztuka Bez Barier „. Uczestnicy brali udział w każdej z form konkursowych. Organizatorem
konkursu jest Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Stowarzyszenie osób
Niepełnosprawnych Umysłowo ” NIE SAMI ” Stowarzyszenie „ DZIECKO „ oraz
Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze. Udział uczestników na Mini
Polagrze w Jerce ,udział w Imprezie integracyjnej „ „Każdy jest kowalem swojego losu –
Kuźnia 2011 „w Piaskach., III Przegląd Artystycznym Osób Niepełnosprawnych Organizatorem przeglądu jest Ośrodek Wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi w
Kościanie, oraz Stowarzyszenie „ Jesteśmy Wśród Was „ w Kościanie., udział w IV Turnieju
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Tenisa Stołowego, Udział uczestników ŚDS w Konkursie Plastycznym „ Poznaj mój Świat”
organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lesznie, udział w Olimpiadzie bez Barier w Racocie. Fundatorem i
organizatorem spotkania sportowo- integracyjnego był Szkolny Klub Sportowy „ Jantar” i
Zespół Szkół w Racocie, Przygotowanie prac i uczestnictwo w IV Wielkopolskim Przeglądzie
Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych 2011 pod tytułem „ Inny świat jest tu”
Organizatorem konkursu jest: Kościańskie Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Pomocy
dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Światło Nadziei „ ze Śmigla, Warsztaty terapii
zajęciowej i Centrum Kultury w Śmiglu, Udział w zabawie Andrzejkowej - Bal Maskowy ,
konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. , Na zaproszenie Klubu Seniora w
Lubiniu uczestnicy ŚDS brali udział w Spotkaniu Opłatkowym oraz przedstawili program
artystyczny - „ Jasełka „, Udział uczestników ŚDS w kolędowaniu ze znanymi artystami
scen Polskich. Organizatorem spotkania artystycznego był Klasztor Benedyktynów w
Lubiniu.
Wszystkie wydatki pomocy społecznej w 2011 roku wyniosły: 5.320.908,23 zł.

VII. Edukacyjna opieka wychowawcza
Dofinansowanie kolonii i obozów
W 2011 roku w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowano w kwocie 1.500zł
obóz dla dzieci zorganizowany przez proboszcza Kościoła w Rąbaniu.

Stypendia
System stypendialny Miasta i Gminy Krzywiń
1) szkolne stypendia naukowe - 13.000,00 zł
- Zespół Szkół w Krzywiniu - 3.500,00 zł
- Zespół Szkół w Jerce - 4.000,00 zł
- Zespół Szkół w Lubiniu - 2.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bieżyniu - 1000,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu - 2.000,00 zł
2) szkolne stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 101.800,00 zł
-w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 wypłacono stypendia 186 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2010/2011)
-w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2011 wypłacono stypendia 171 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2011/2012)
Stypendia wypłacone w 2011 roku – 99.400,00 zł
- zasiłki szkolne wypłacono 8 uczniom
Udzielenie pomocy materialnej w 2011 roku – 2.400,00 zł
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 114.800,00 zł, w tym ze środków
własnych 38.626,00 zł.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Gminne Przedszkole Samorządowe
W 2011 roku do 13 oddziałów Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu
uczęszczało 294 dzieci. Zatrudnionych było 19 pedagogów (łącznie 16,63 etatów), 2
pracowników administracji (1, 75 etatu) oraz 14 pracowników obsługi (łącznie 10,25 etatu).
Podstawową funkcją przedszkola jest funkcja wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza.
Gminne Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu wspiera rodziców w procesie
wychowania, edukacji i opieki dzieci przedszkolnych. Pełni rolę wspomagającą działania
wychowawcze rodziny w ukierunkowaniu rozwoju naszych przedszkolaków zgodnie z
ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze
środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Personel przedszkola zapewnia
dzieciom fachową opiekę dbając przede wszystkim o ich bezpieczeństwo, dobre
samopoczucie i wszechstronny rozwój w zależności od możliwości indywidualnych.
Zadania priorytetowe z obszaru dydaktyki i wychowania przedszkolnego w roku
2011 związane były w szczególności: kształceniem kompetencji dziecka w zakresie
przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
organizowaniem sytuacji edukacyjnych w zakresie zbliżania dzieci do naturalnego
środowiska we wszystkich sytuacjach wychowawczych i edukacyjnych poprzez
organizowanie zabaw, zajęć i ćwiczeń w naturalnym środowisku przyrodniczym,
wychowaniem patriotycznym z cyklem zajęć JESTEM POLAKIEM I Europejczykiem,
umacnianiem więzi i poczucia przynależności do rodziny, przedszkola, miejsca
zamieszkania, wykorzystaniem ciekawych metod i form pracy w zakresie edukacji o
bezpieczeństwie, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijaniem sprawności fizycznej i
aktywności ruchowej dziecka. Ponadto w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe
dla wszystkich dzieci, nieodpłatnie nauka języka angielskiego i religia, a odpłatnie
przez rodziców zajęcia z rytmiki. Przedszkole organizuje imprezy, uroczystości, które
integrują społeczność przedszkolną, m.in. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
Pasowanie na Przedszkolaka, obchody Narodowego Święta Niepodległości, Jasełka, Dzień
Babci i Dziadka, powitanie wiosny, Światowy Dzień Ziemi, Festyn rodzinny połączony
z obchodami Dnia Matki, Ojca i Dziecka , uroczyste zakończenie roku szkolnego i
pożegnanie sześciolatków. Przedszkole umożliwia dzieciom kontakt ze sztuką.
Organizowane są wyjazdy przedszkolaków do Teatru Animacji w Poznaniu, Domu
Kultury w Gostyniu i Kościanie. Zapraszani są artyści różnych teatrów dziecięcych do
naszych placówek, by upowszechnić wśród naszych wychowanków kontakt ze sztuką.
Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, szkołami podstawowymi na terenie
naszej gminy, Klubem Seniora, Nadleśnictwem. – cykl spotkań edukacyjnych. Każdego
roku organizowane są zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które 1 września po raz pierwszy
przekroczą próg przedszkola. Podejmowane są działania upowszechniające osiągnięcia
dzieci w środowisku biorąc udział w konkursach plastycznych. Od 01.09.2011r. dzieci o
szczególnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną pomoc specjalistyczną:
pedagogiczną i logopedyczną. Organizowane są zajęcia w formie ćwiczeń korekcyjno –
kompensacyjnych.
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Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Przedszkole w Krzywiniu
Wymieniono okna i parapety, zawory c.o., wykonano remont podłogi i łazienki, zakupiono
grzejniki, płytki ceramiczne, części do sanitariatów i kompakt, zakupiono stoliki krzesełka,
płyty wiórowe i wykładzinę, zamontowano główny wyłącznik prądu, dokonano drobnych
bieżących napraw. Łączna kwota 23.397,70 zł.
Przedszkole w Bieżyniu
Wymieniono bojler (zakup + montaż), doposażono plac zabaw, wykonano drobne naprawy.
Łączna kwota 7.089,36 zł.
Przedszkole w Jerce
Zakup stolików i krzeseł, zakup wykładziny do szatni, zakup szaf do pomieszczenia
socjalnego, zakup farb i art. murarskich, naprawa oświetlenia, drobne naprawy. Łączna kwota
6.020,77 zł.
Przedszkole w Kopaszewie
Zakup regałów do szatni, grzejnika, remont pokrycia dachowego, instalacja sterownika.
Łączna kwota 5.374,80 zł
Przedszkole w Świńcu
Zakup regałów do szatni, wykładziny do Sali i na korytarz, remont podłogi w Sali i na
korytarzu, remont dachu i kominów, drobne naprawy. Łączna kwota 11.033,07 zł
Przedszkole w Bielewie
Zakup wyposażenia na plac zabaw, wykonano drobne naprawy. Łączna kwota 4.751,00 zł.
Ponadto ze środków pozyskanych od Rad Rodziców zakupiono kserokopiarkę 1230,00zł
(przedszkole Jerka) i wyposażenia na plac zabaw 5100,00zł (przedszkole Bielewo).

II. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
1. Informacje wstępne o szkole:
W Szkole Podstawowej w Bieżyniu uczyło się w 6 oddziałach 93 uczniów, w tym w klasach I
– III było 47. Nauka odbywa się na jedną zmianę, a uczniowie dowożeni są z 4 wiosek
(Łagowa, Cichowa, Mościszek i Zbęch Pole).
W szkole zatrudnionych było 8 nauczycieli na pełnym etacie, 2 nauczycieli
niepełnozatrudnionych realizuje razem 15 godzin, 2 nauczycieli dopełnia etat innej szkoły.
Nauczyciele posiadają następujące wykształcenie: 8 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 woźny.
2. Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza:
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
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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.
Szkolny Konkurs Humanistyczny, Szkolny Konkurs Matematyczny, Szkolny Konkurs
Przyrodniczy. Gminny Konkurs Matematyczny klas III Szkoły Podstawowej. Szkolny
Konkurs Języka Angielskiego. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ O laur najlepszego
recytatora
roku szkolnego 2010/2011 ”.Miejsko – Gminny Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro
Mistrza
Ortografii dla klas II i III kształcenia zintegrowanego edycja IV. Gminny Konkurs
Plastyczny pt. „ Powódź, pożar, dniem czy nocą –straż przychodzi ci z pomocą”. Gminny
Konkurs Ortograficzny. Etap szkolny i gminny Konkursu Wiedzy pt. „ Życie i działalność
Jana Pawła II ”.Gminny Konkurs Recytatorski. Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas VI
Szkoły Podstawowej
pt. „ Jestem mistrzem matematyki”. Powiatowy Konkurs
Matematyczny dla klas VI Szkoły Podstawowej pt. „Jestem mistrzem matematyki”. Gminny
Konkurs Matematyczny. Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV Szkoły
Podstawowej pt. „Co dwie głowy, to nie jedna”. Powiatowy Konkurs Matematyczny dla
uczniów klas IV Szkoły Podstawowej pt. „Co dwie głowy, to nie jedna”. Konkurs plastyczny
„ Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Szopka
Bożonarodzeniowa”. „Ogólnopolski Konkurs Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego”. Powiatowy Konkurs organizowany przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Kościanie pt. „ Palić – nie palić ”. Międzyszkolny konkurs „Bądź przyjacielem
środowiska”. Udział w zawodach: Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa
Gminy w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Gminy w Unihokeju, Mistrzostwa Gminy w
Sztafetowych Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach
Przełajowych w kategorii klas IV-V Gminne Zawody Sportowe Klas I – III, Regionalny
Turniej Orlika zorganizowany pod patronatem Premiera Donalda Tuska, Mistrzostwa Powiatu
Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, Gminne Zawody Sportowe –
Wielkopolska Orlik Cup 2011, Mistrzostwa Gminy w Piłce Halowej Szkół Podstawowych.
Szkoła zorganizowała wycieczki do: Gostynia, Osiecznej, Poznania, Leszna, Kościana,
Racotu, Miranowa, Boszkowa. Odbywały się również wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do
teatrzyku (kl. I-III), do teatru (kl. IV-VI). Imprezy zorganizowane przez szkołę: Impreza
szkolna z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Akademia z okazji rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. uroczysta, środowiskowa akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Dzień Matki i Dzień Ojca- Całodniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka Uroczysta, środowiskowa akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. spotkanie
kolędowe. . Dnia 5.04.2011 r. uczniowie klasy VI pisali sprawdzian na zakończenie szkoły
podstawowej. Uzyskana średnia szkoły: 26,00 pkt.
Szkoła współpracuje ze szkołą w Škrdlovicach w Czechach. W dniach od 19 maja do
22 maja 2011 r. dwanaścioro uczniów Szkoły Podstawowej w Bieżyniu, Dyrektor Szkoły oraz
dwoje nauczycieli udało się na 4 dniową wycieczkę szkolną do zaprzyjaźnionej czeskiej
szkoły w Škrdlovicach.
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Ponadto systematycznie analizowano sytuację materialną rodzin uczniów,
współpracowano z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej korzystali z drugiego
śniadania. Szkoła współpracowała 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:
Prace wykonane w 2011 roku:
- malowanie trzech sal dydaktycznych - 1.350,00
- farby do malowania klas - 195,50
- obróbka okien ( 7 okien ) - 1.155,00
- malowanie ławek na boisku (zakup farb) - 351,00
- zakup ksera - 3.075,00
- założenie płytek, umywalek i podgrzewaczy wody w dwóch salach lekcyjnych - 1.060,00
Łączna kwota wykonanych prac 7.186,50 zł.
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. Informacje o szkole:
Do Zespołu Szkół w Jerce w 2011 roku do 18 oddziałów uczęszczało 379 uczniów, w tym do
12 oddziałów szkoły podstawowej 248 uczniów, a do 6 oddziałów gimnazjum 131 uczniów.
Z ogólnej liczby uczniów 247 było dowożonych. Zajęcia odbywały się w 22 salach
lekcyjnych, 2 pracowniach komputerowych i Sali sportowej.
Szkoła zatrudniała w okresie sprawozdawczym 41 nauczycieli (31 pełnozatrudnionych, w tym
1 na urlopie wychowawczym; 10 niepełnozatrudnionych) oraz 12 pracowników administracji
i obsługi (łącznie 9,45 etatu) i 1 pracownika sezonowego
2. Działalność dydaktyczno-wychowawcza
W 2011 roku 125 uczniów wzięło udział w konkursach przedmiotowych m.in. konkurs
humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języka polskiego, języka angielskiego,
matematyki, historii, chemii, geografii, biologii, fizyki, z czego 17 uczniów zakwalifikowało
się do etapu rejonowego, 5 do etapu wojewódzkiego; z następującymi rezultatami są 1 laureat
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i 1 laureat Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego. Zespół Szkół w Jerce był organizatorem wielu zawodów sportowych i
konkursów na etapie gminnym. Zorganizowano: Konkurs Wiedzy o Antyku, „O Laur
Najlepszego Recytatora”, Ortograficzny dla klas III, Konkurs Mitologiczny dla uczniów szkół
podstawowych, ,Matematycznym konkursie klas Pierwszych Gimnazjum”, X Powiatowym
Konkurs Matematyczny, matematycznym klas III SP, „Mistrz mnożenia i dzielenia”,
matematycznym -FINANSISTA, Międzynarodowy konkurs matematycznym –KANGUR i
KANGUREK, Powiatowym konkurs, „ Matematyka przydaje się w życiu”, „Z
MATEMATYKĄ NA CO DZIEŃ”, „Olimpiada w matematyce”,” Co dwie głowy to nie
jedna”. II Ogólnopolski konkurs historycznym, „KLIO-2011”,”Dezydery Chłapowski życie i
dzieło”. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”. „Jestem
mistrzem matematyki”- konkurs matematyczny dla klas VI. Olimpiadę „Ciekawe życie
twórców chemii”, Powiatowy konkurs „ Gwara Wielkopolska”, „Turnieju Wiedzy
Pożarniczej”. Dyktandzie z okazji Święta Niepodległości, „ Konkursie kolęd i pastorałek”,
„Bądź przyjacielem środowiska”- akcji zbierania baterii, Czy znasz prawi i obowiązki
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ucznia?”,” Czy znasz hymn narodowy?”, Konkurs Języka, Niemieckiego, Konkurs szkolny
AIDS, Konkurs muzyczny „Zostań gwiazdą dla klas I-III”. Powiatowy konkurs „ Palić nie
palić oto jest pytanie?” oraz Okręgowy konkurs Gwary Wielkopolskiej – III m.
Konkursy plastyczne: Powiatowy konkurs - Selektywna zbiórka surowców wtórnych,
„Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”,” „ ….ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie
mieszkam….”, gminny konkurs, „ Powódź, pożar dniem i nocą – straż przychodzi ci z
pomocą”, ”Kwiatek dla Pani”, konkurs bożonarodzeniowy „Gwiazdor”, „Świąteczny Anioł”,
konkursie do kalendarza „Gacek 2011”. Udział uczniów w programach i projektach
edukacyjnych : ”Ratujemy i Uczymy Ratować ”- 117 uczniów, „Bądźmy zdrowi – wiemy,
więc działamy” - 150 uczniów, „Trzymaj formę”- 289 uczniów, „Warzywa i owoce w szkole”
- 2 razy w tygodniu - 117 uczniów, uczniowie nauczania początkowego otrzymują owoce i
warzywa na drugie śniadanie, „Szklanka dla każdego”- mleko dla wszystkich uczniów szkoły
podstawowej 3 razy w tygodniu, „Radosna Szkoła”, w ramach której wyposażono w pomoce
dydaktyczne salę lekcyjną dla uczniów nauczania początkowego, „ Lepsza szkoła” – udział w
projekcie edukacyjnym z matematyki „Wielki egzamin z Gdańskim Wydawnictwem
Oświatowym” - projekt edukacyjny z języka polskiego i matematyki „ Animator Sportu
dzieci i młodzieży” rozgrywki sportowe piłki ręcznej na etapie wojewódzkim –SZS
Wielkopolska, „Zagrajmy o sukces”- celem programu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, w programie biorą udział uczniowie klas I i II gimnazjum, „Program w klasach I-III
SP „Dobry start” , program opracowany przez Urząd Miasta i Gminy - 83 uczniów „Nie pal
przy mnie, proszę” – program antynikotynowy dla klas I –III SP „Znajdź właściwe
rozwiązanie” – program antynikotynowy dla klas IV-VI SP i gimnazjum. Udział uczniów w
akcji : zbiórka artykułów dla bezdomnych psów w schronisku w Gaju, zbiórka plastikowych
nakrętek „ Pomoc dla Marka”, zbiórka pieniędzy „ Nasze Grosze”.
Udział uczniów w zawodach sportowych: na szczeblu wojewódzkim: Indywidualne Biegi
przełajowe – finalista, Piłka nożna Orliki 2011 gim. dziewcząt – III m, Na szczeblu
rejonowym: Piłka nożna Orliki 2011 SP dziewcząt – III m, Piłka nożna Orliki 2011 gim.
dziewcząt – I m, Etap powiatowy: UNIHOKEJ chłopcy gim. – II m, UNIHOKEJ dziewcząt
gim. – II m, UNIHOKEJ dziewcząt SP – II m, Unihokej chłopców SP – III m, Piłka nożna
chłopców gim. – III m Sztafetowe biegi przełajowe SP chłopcy – IV m Sztafetowe biegi
przełajowe gim.chłopcy – V m, Sztafeta pływacka SP – IV m, Tenis stołowy drużynowo
gim. – chłopcy II m, Piłka ręczna dziewcząt SP – II m, Piłka nożna dziewcząt SP – I m,
Etap gminny: Tenis stołowy drużynowo gim. – dziewczęta – II m, Tenis stołowy drużynowo
gim. – chłopcy I i III m, Piłka nożna chłopców SP – I m, Piłka nożna halowa dziewcząt
gim. – I m, Piłka nożna halowa chłopców gim. – II m, Piłka nożna Orliki 2011 SP dziewcząt
– I m, Piłka nożna Orliki 2011 SP chłopców –II m, Piłka nożna Orliki 2011 gim. dziewcząt –
II m, Piłka nożna Orliki 2011 gim. chłopców –I m, Siatkówka dziewcząt gim. – II m,
Siatkówka chłopców gim. – II m, Tenis stołowy drużynowo chłopców SP – II i V m., Tenis
stołowy drużynowo dziewcząt SP – III m., Tenis stołowy indywidualnie chło1pcy gim. – III
m, Tenis stołowy kat.młodzik – II m, Tenis stołowy kat.junior – II m, Unihokej SP dziewcząt
– I m, Unihokej SP chłopców – I m, Unihokej gimn. chłopców – I m, Czwórbój LA
dziewcząt SP – II m Czwórbój LA chłopców SP – III m, Sztafetowe biegi przełajowe gim.
dziewczęta – II m, Sztafetowe biegi przełajowe SP chłopcy – I m, Sztafetowe biegi
przełajowe gim. chłopcy – I m, Sztafetowe biegi przełajowe SP – II m.
W 2011 roku zorganizowano wiele imprez szkolnych i środowiskowych, takich jak: Święto
Patrona Szkoły – nadano imię Melchiora Wańkowicza ; Mini Polagra; Dzień Babci i Dziadka,
Koncert chóru szkolnego Kantylena. Przeprowadzono również akcje charytatywna dla Marka
oraz odzwieliła nas grupa uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły z Czech.
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3. W zakresie poprawy bazy materiałowej i remonty:
Dokonano zakupu :
- wyposażenia sal lekcyjnych - 12.830,74 zł
-pomoce dydaktyczne sprzętu komputerowego i audiowizualnego - 25.567,42 zł
- sprzętu biurowego i gospodarczego - 5986,55 zł
Przeprowadzenie remontu:
- odnawianie pomieszczeń szkolnych - 14.644,48 zł
- odnowienie ogrodzenia boiska szkolnego - 4.100,00 zł
Pozyskanie środków finansowych w 2011 roku:
-z organizacji imprezy środowiskowej POLAGRA - 6.000,00 zł
-za wynajem Sali gimnastycznej (odprowadzono do UMiG) - 7.010,00 zł
-za najem gabinetu stomatologicznego( odprowadzono do UMiG) - 1.859,49 zł- -UKS
Spartanie Jerka - MS Projekt „Woda- mój przyjaciel - 25.000,00 zł ”
-pozyskanie pomocy naukowych w ramach programu „ Zagrajmy o sukces” o
wartości - 5.900,00 zł
-pozyskanie pomocy dydaktycznych - ok.56.000,00 zł
oraz środków finansowych w ramach programu Dobry Start - Program opracowany przez
Urząd Miasta i Gminy
W 2011 roku zorganizowano wiele imprez szkolnych i środowiskowych, takich jak: Święto
Patrona Szkoły – nadano imię Melchiora Wańkowicza Gimnazjum w Jerce a Zespołowi Szkół
został nadany sztandar; Mini Polagra; Dzień Babci i Dziadka, Koncert chóru szkolnego
Kantylena. Prowadzono również współpracę z rodzicami poprzez Dni Otwarte Szkoły,
spotkania i zebrania.

IV. Zespół Szkół w Lubiniu
1. Informacje o szkole
W Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Lubiniu uczy się 206 uczniów w 11 oddziałach: w
Szkole Podstawowej 6 oddziałów, w Gimnazjum 5 oddziałów. Uczniowie szkoły to
mieszkańcy następujących miejscowości: Bielewo(66) ,Bieżyń (23), Cichowo (4), Lubiń (67),
Łagowo(9), Mościszki(13), Nowy Dwór(13), Zbęchy Pole(7), Żelazno(1), Jerka(3).Uczniowie
zamiejscowi są do szkoły dowożeni.
W szkole jest zatrudnionych 26 nauczycieli w tym 6 niepełnozatrudnionych i 1 etat łączony. Z
tej liczby dwie nauczycielki przebywały na dłuższym zwolnieniu lekarskim, jedna na urlopie
macierzyńskim. Zajęcia prowadzone są w 11 salach lekcyjnych , w bibliotece, sali sportowej
oraz na hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Wykształcenie
i kwalifikacje nauczycieli: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
22,licencjat 3,kolegium 1. Placówka zatrudnia 2 pracowników administracji w pełnym
wymiarze oraz 4 pracowników obsługi w wymiarze 3,5 etatu (jedna z pracownic przebywa na
dłuższym zwolnieniu lekarskim). W szkole działa gabinet pielęgniarki szkolnej(1 dzień w
tygodniu).Uczniowie mają zapewnione bezpieczne warunki podczas pobytu w szkole,
wyjazdów i dowozów.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Zadania dydaktyczne szkoły realizowane były zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły i z
uwzględnieniem piorytetów Ministra Edukacji oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali stypendium naukowe, a za
osiągnięcia sportowe- stypendium sportowe. Jeden z uczniów otrzymał stypendium ze
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Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego. Na zakończenie roku szkolnego
wręczana jest Statuetka Prymusa Szkoły i Statuetka Najlepszego Absolwenta oraz Medal
Najlepszego Sportowca. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych , podczas
których rozwijają własne zainteresowania , uczą się zasad współżycia w grupie.
W ofercie edukacyjnej szkoły są 4 koła przedmiotowe, 4 formy artystyczne(koło tańca
„Lubiniacy”, zespół „Semplicze”, koło plastyczne, zespół fletowy), 1 regionalna, 2 sportoworekraacyjne. Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzone są zajęcia dydaktycznowyrównawcze, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna. Uczniowie szkoły uczestniczą w wielu
projektach współfinansowanych przez UE: ”Akademia Uczniowska”, „Z fizyką, matematyką
i przedsiębiorczością zdobywamy świat”, „Dobry start”, „Zagrajmy o sukces”. Od kilku lat
szkoła współpracuje z Fundacją „Odzew” z Leszna i współuczestniczy w projektach,
zwłaszcza w formie wolontariatu. Młodzież uczestniczy w wykładach prowadzonych przez
pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego, UAM w Poznaniu, Politechniki
Poznańskiej, cyklicznie wyjeżdża na Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu, prowadzony przez
uczelnie wyższe.
W okresie sprawozdawczym za 2011 rok godne odnotowania są następujące osiągnięcia:Etap
gminny:Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Kategoria gimnazjum
1 miejsce, 2 miejsce Kategoria SP: 1 miejsce *Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 2 uczniów
w etapie rejonowym, 1 finalista *Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Twórczości Adama Mickiewicza oraz polskich romantyków – W Śmiełowie 1 uczennica
gimnazjum *Finał wojewódzkiego konkursu matematycznego-1 uczeń *III miejsce w
wojewódzkim w konkursie multimedialnym „Święci i błogosławieni ziemi Wielkopolskiej”
*Gminny Konkurs Matematyczny 1 miejsce,2 miejsce – klasa 3 SP *Ogólnopolski Konkurs
Filmowy "Kilka dni z życia codziennnego" 3 miejsce film pt. „Ja tu tylko
sprzątam”*wyróżnienia - VI Wielkopolski Konkurs Plastyczny "Znaki Wiary". *Konkurs
gminny "Życie i działalność Jana Pawła II" SP - III miejsce*II miejsce na Festiwalu
Piosenki Europejskiej „Muzyka bez granic.”*I miejsce na XI Festiwalu Piosenki „Śpiewać
może każdy” – *Zespół Wokalny SEMPLICZE – zwycięstwo w Przeglądzie Piosenki
Strażackiej w Witkowie , zwycięstwo w Przeglądzie Piosenki Turystycznej, *I miejsce w
VIII Powiatowym Konkursie "Watykan i Jan Paweł II - VII pielgrzymka Ojca Świętego do
Ojczyzny *I miejsce Etap powiatowy konkursu „Zrób test na HIV”*I miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie Archiwum Wspomnień Jana Pawła II pt. „Spotkania z Janem
Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Polski” *Grupa projektowa za przygotowaną
prezentację w ramach projektu ”Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy
świat” uzyskała 5 miejsce( na 71 zespołów)w międzywojewódzkim konkursie projektów
międzyszkolnych wraz z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie.*Uczniowie klas I - VI oraz
nauczyciele uczestniczyli w internetowym konkursie dotyczącym cukrzycy w ramach
Programu Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce organizowanym przez Ministerstwo
Zdrowia. Szkoła otrzymała nagrodę w postaci bonu towarowego w wysokości 1 000zł do
wykorzystania na sprzęt sportowy.
Zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowano zgodnie z Programem Wychowawczym i
Programem 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 gimnazjalistów oraz spotkanie
opłatkowe. Najmłodsi uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w Dniu Matki i Ojca ,
Dniu Babci i Dziadka, przedstawieniu teatralnym oraz cyrku. 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 Zespołu
Semplicze ( koncert świąteczny, koncert wielkanocny, zawody sikawek konnych w Cichowie,
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Dzień Kobiet w Krzywiniu, Dożynki Gminne w Krzywiniu i Witkowie, akademie
szkolne),występy estradowe koła tanecznego ”Lubiniacy”(„Tańczący Krzywiń”, dożynki
gminne, Dzień Kobiet, akademie szkolne)Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą
Rodziców, która była widoczna podczas współtworzenia dokumentów pracy szkoły, festynu
„Czerwcówka” oraz Biesiady Andrzejkowej. Uczniowie szkoły aktywnie włączają się w
akcje ogólnopolskie ”Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, wolontariat ”My dla innych”
.Szkoła aktywnie uczestniczy w zadaniach gminy i Starostwa Powiatowego, m.in.
współudział w organizacji Obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Uczniowie
szkoły w ramach współpracy ze szkołą w Żytowiecku oraz Szkołą .Stefana w Budapeszcie
uczestniczą w ważnych wydarzeniach tych placówek, wspólnie wyjeżdżają na wycieczki,
uczestniczą w zawodach sportowych i wielorakich konkursach. W dniach 1-4 czerwca 2011r.
uczniowie i nauczyciele przebywali w Budapeszcie na zaproszenie tamtejszej szkoły i
zaprezentowali ciekawy program artystyczny z okazji jubileuszu 140 lecia tej placówki.
W ramach pomocy socjalnej dożywianiem jest objętych 11 dzieci, wyprawki szkolne
otrzymało 26 dzieci, 21 wyprawek szkolnych pozyskano ze Stowarzyszenia „Oliwskie
Słoneczko” z Gdańska.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Dobra baza lokalowa i dydaktyczna szkoły jest systematycznie doposażona i modernizowana.
W minionym roku:
-wymalowano salę 31, gabinet pedagoga i sanitariaty szkolne(koszt usługi malowania
2343,00 zł)
oraz drzwi wejściowe i salę gimnastyczną(koszt usługi 980,00zł),
- sali 31 wymieniono wykładzinę(1280,59zł)
-naprawiono altankę na boisku szkolnym oraz zabezpieczono budynek gospodarczy(drzwi
wejściowe) i zamontowano bramę oraz furtkę(6765,00 zł)
-przeprowadzono niezbędny remont dachu na budynku szkolnym i sali gimnastycznej w celu
usunięcia przecieków(4475,74 zł) oraz naprawiono rynny i założono płotek
przeciwśniegowy(635,00 zł)
-zakupiono meble szkolne ławki i krzesła ( 2760,98 zł)
-dostosowano jedną z sal nauczania zintegrowanego na salę komputerową: zakupiono
biurka(1250 zł), przygotowano łącza elektryczne(2568,24 zł) oraz łącza internetowe (478,50
+1362,75)
-zakupiono nadstawkę na szafy i fotel biurowy do gabinetu księgowej ( 1300 zł.).
-zakupiono rzutnik i uchwyty(1317,00 zł )
-zakupiono zestaw komputerowy (3878,00zł) oraz zmodernizowano część komputerów(
2780,00 zł.), -zakupiono sprzęt nagłaśniający (2535,00 +509,00 z)ł oraz radiomagnetofon(298,98 zł)
-do biblioteki szkolnej zakupiono 92 książki, otrzymano 51 pozycji od sponsora.
Rada Rodziców przekazała na rzecz szkoły : telewizor Samsung (1998 zł), stacjonarny zestaw
komputerowy 10 szt (2790 zł ). Rada Rodziców sfinansowała również zakup licznych nagród
okolicznościowych, konkursowych oraz na koniec roku szkolnego.
W ramach projektów realizowanych w szkole pozyskano :telewizor , laptop ,sprzęt sportowy.
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V. Zespół Szkół w Krzywiniu
1. Informacje o szkole:
Do szkoły uczęszcza 339 uczniów, z czego 224 do szkoły podstawowej i 115 do gimnazjum.
Nauka odbywa się w 18 oddziałach , z czego 12 w szkole podstawowej
i 6 w gimnazjum. Z ogólnej liczby uczniów do szkoły dowożonych jest 184 uczniów z 10
miejscowości. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 725 a kończą o1440 . W szkole
zatrudnionych jest: 38 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym: 29 pełnozatrudnionych, i 9
niepełnozatrudnionych. W ogólnej liczbie zatrudnionych nauczycieli znajdują się również
zatrudnieni na stanowiskach: wychowawcy świetlicy, bibliotekarza, nauczyciela zajęć
korekcyjno– kompensacyjnych, nauczyciela zajęć logopedycznych, nauczyciela zajęć
rewalidacyjno– wychowawczych ,pedagoga szkolnego.
Ponadto szkoła zatrudnia: 3
pracowników administracji, pracowników obsługi (w tym 2 osoby w wymiarze 0.6 etatu),
palaczy ( w okresie sezonu grzewczego). 1 palacz – dozorca ( w okresie sezonu grzewczego0,5 etatu).. Natomiast z dniem 1 września 2011 roku zatrudniono nauczyciela języka
polskiego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch nauczycieli wymiarze 1/ 2 etatu; o
specjalności: biologia oraz pedagog szkolny. Ponadto jeden nauczyciel korzysta z urlopu dla
poratowania zdrowia. W bieżącym roku szkolnym 2 nauczycieli uzupełnia etat zajęciami
opiekuńczymi. w świetlicy Ogółem w placówce pracuje 21 nauczycieli dyplomowanych, 9
nauczycieli mianowanych, 6 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów.
2. Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza
W poprzednim roku szkolnym 2010/2011 do Zespołu Szkół w Krzywiniu uczęszczało
355 uczniów z czego: do szkoły podstawowej 228 - nauka odbywała się w 12 oddziałach, do
gimnazjum 127 - nauka odbywała się w 6 oddziałach. Z tej liczby: 2 uczniów gimnazjum
podjęło naukę w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kościanie i Lesznie 3 nie uzyskało
promocji do następnej klasy, 16 uczniom rada pedagogiczna wyznaczyła egzamin
poprawkowy, rodzice 5 uczniów szkoły podstawowej i 9 uczniów gimnazjum otrzymali listy
gratulacyjne. Ponadto szkoła realizowała: 34 godziny nauczania indywidualnego (4 uczniów)
i 6 godz.zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (1 uczeń) i w takim wymiarze realizuje te
zajęcia w bieżącym roku szkolnym. ŚREDNIA OCEN W SZKOLE - 3,74 ( bez klas I – III).
szkoła podstawowa kl. IV – VI - 3,94 gimnazjum - 3,55 SPRAWDZIAN I EGZAMIN: a)
sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej Średnia szkoły – 23,45 pkt. / 40 możliwych
b) egzamin po klasie III gimnazjum cześć humanistyczna - 24,42 pkt. / 50 możliwych, cześć
matematyczno – przyrodnicza27,78 pkt. / 50 możliwych.
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 uczestniczą w
drzwiach otwartych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kościańskiego Na bieżąco
prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów i ich rodziców.
Uczniowie gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 brali udział w 8 konkursach
przedmiotowych. W etapie szkolnym udział wzięło 18 uczniów, co stanowi 15,6% ogółu
uczniów gimnazjum. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 6 uczniów i reprezentowali
oni szkołę w rejonowych konkursach: języka polskiego, historycznym, matematycznym,
chemicznym. Do etapu wojewódzkiego języka polskiego zakalikowała się 1 uczennica. W
konkursach: humanistycznym , matematycznym i przyrodniczym dla uczniów kl. IV – VI
szkoły podstawowej, wzięło udział 30 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikował się 1
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uczeń. Uczniowie naszej szkoły brali również udział w konkursach i imprezach
organizowanych przez różne instytucje, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu, a
mianowicie: konkursy matematyczne: powiatowy konkurs „Igrzyska Olimpijskie w
Matematyce”, „ Jestem mistrzem matematyki”, Stypendiada matematyczna „ Wektor”,
„Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR” „Międzyszkolny konkurs
matematyczny dla klas I gimnazjum”, Powiatowy konkurs matematyczny ‘ Finansista”,
konkurs „SUDOKU”- rozwiązywanie łamigłówek logicznych, „ Jestem mistrzem
matematyki”, pozostałe konkursy: Turniej wiedzy pożarniczej pt. „Zapobiegamy pożarom”,
konkurs plastyczny „ Ta kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam”, Konkurs plastyczny
„ Powódź , pożar, dniem i nocą straż przychodzi ci z pomocą”. Stypendiada polonistyczna –
IV edycja ogólnopolskiego konkursu” : konkurs ortograficzny klas II szkoły podstawowej,
recytatorski, powiatowy konkurs ortograficzny „Złote pióro mistrza ortografii”, konkurs „
Życie i działalność Jana Pawła II VIII Wielkopolski Konkurs Teologiczny „ Jan Paweł II
nauczycielem i wychowawcą”, międzyszkolny konkurs „ Watykan i Jan Paweł II” , „Ciekawe
życie twórców chemii”, „Ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam”, „
Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą”, XI edycja konkursu „ Gwara
Wielkopolska”, konkurs „Złota Żaba” inne konkursy zorganizowane w szkole: najpiękniejsza
Szopka Bożonarodzeniowa”,, Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” , wystawa pt. „ Skarby
jesieni” – próbki twórczości literackiej. imprezy środowiskowe - w ramach współpracy z
Domem Pomocy Społecznej w Mościszkach grupa młodzieży brała udział w integracyjnym
spotkaniu „ Festyn czerwcówka”, spektakl z okazji święta Konstytucji 3 Maja, koncert z
okazji Dnia Kobiet, apel z okazji Dnia Ziemi dla przedszkola w Krzywiniu , festyn z okazji
Dnia Dziecka zorganizowany przez radę Rodziców, koncert uczniów państwowej Szkoły
Muzycznej w Kościanie.
Zajęcia pozalekcyjne: prowadzone są w ramach kół przedmiotowych i zainteresowań- 24 kół.
Tematyka zajęć opracowana jest 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. Zajęcia te prowadzone są w ramach
godziny tzw. „karcianej”. Działalność szkoły w zakresie profilaktyki: w okresie
sprawozdawczym w ramach działań profilaktycznych odbyło wie wiele spotkań między
innymi: spotkanie uczniów klas I szkoły podstawowej z policjantami Komendy Powiatowej
Policji w Kościanie pod hasłem ‘ Bezpieczna droga do szkoły” oraz spotkanie uczniów klas I
gimnazjum na temat „ Konsekwencje wobec nieletnich”, spotkania uczniów klasa I-VI
szkoły podstawowej nt.” profilaktyka nikotynizmu” , realizowano program w klasach I
gimnazjum nt.”Trzymaj formę”, podejmowano działania w ramach profilaktyki próchnicy
wśród uczniów szkoły podstawowej, zrealizowano program NOE dla uczniów gimnazjum
W ramach profilaktyki uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez różne
instytucje miedzy innymi : wojewódzkim konkursie nt. „ Uzależnienia w obiektywie
kamery”, w szkolnych konkursach „ Chronimy się przed dymem tytoniowym”, „ HIV/AIDS
to może dotyczyć i mnie”, „ Ja nie palę – nie pal i Ty”.- w ramach lekcji techniki w
gimnazjum zorganizowano lekcje nt. „ Jesteś tym co jesz”
Szkoła tradycyjnie czynna była w czasie ferii zimowych. W roku 2011 zorganizowano dla
uczniów 113 godzin różnorodnych zajęć: sportowych, informatycznych , matematycznych ,
plastycznych , historycznych, przyrodniczych , polonistycznych , muzycznych ,
ekologicznych , kółka teatralnego , zajęcia cheaerlraderek , zajęcia gazetki szkolnej , zajęcia
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, oglądanie filmów oraz gry i zabawy planszowe.
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Wybrane imprezy szkolne: Święto Patrona Szkoły (- impreza dla szkoły i środowiska),
studniówka klas III gimnazjum, Święto Ziemi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Pożegnanie uczniów klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum, Sprzątanie Świata, Dzień
Edukacji Narodowej impreza dla uczniów, nauczycieli, rodziców, emerytów, Ślubowanie klas
pierwszych szkoły podstawowej, Święto Niepodległości. W roku kalendarzowym 2011
odbyły się również imprezy klasowe: Zorganizowano wyjazdy do kina i teatru w Poznaniu,
między innymi na spektakl pt. „ Sen nocy letniej”, film np. „Czarny czwartek” , „1920 Bitwa
Warszawska” , „ Zmierzch; Przed Świtem” oraz wyjazdy uczniów klas I-III do kina w
Gostyniu na filmy np. Smerfy” , „ Tupot małych stóp” Organizowano wyjazdy do środków
sportowych np. park linowy i basen, stadion w Grodzisku Wlkp. ( mecz Polska Norwegia) i
Stadion Miejski w Poznaniu ( mecz Lecha Poznań oraz reprezentacji Polski) wiele wycieczek
pieszych i rowerowych po okolicy między innymi : do Zglińca, Lubinia, Kopaszewa,
Maciejewa. We wszystkich formach wyjazdowych uczestniczyło razem 599 uczniów.
W okresie sprawozdawczym młodzież brała udział w różnych zawodach sportowych:
- tenis stołowy: uczniowie reprezentowali szkolę w zawodach gminnych rejonowych
zarówno indywidualnie jak i drużynowo między innymi w Jerce , Śmiglu i Bodzewie. Inne
imprezy sportowe: Zawody lekkoatletyczne na szczeblu powiatu, Powiatowe Mistrzostwa w
Narciarstwie Zjazdowym w Zieleńcu, turniej piłki nożnej II etap orlik cup - Kościan.
uczniowie klas I- III szkoły podstawowej brali udział w zawodach; „konkurencje mieszane z
torem przeszkód” i reprezentowali gminę w etapie rejonowym w Racocie. - turniej aerobiku
grupowego ; etap powiatowy – Oborzyska Stare, - udział grupy uczniów XVIII Biegu
Olimpijskim w Racocie, - udział uczniów w rozgrywkach w piłce nożnej, - udział uczniów w
rozgrywkach w piłce siatkowej. Inne ważne wydarzenia z życia szkoły. pomoc koleżeńska:
szkolne koło PCK. przekazało dla rodziny w trudnej sytuacji kwotę 109,19 zł wraz z
artykułami spożywczymi oraz środkami higienicznymi. - Happening „ Segregujemy śmieci ratujmy konie”- zbiórka makulatury, - spotkanie z podróżnikiem Łukaszem Wierzbickim ,
akcja charytatywna : zbiórka z Nowego Dworu , dla pogorzelców z Krzywinia, sprzedaż
kartek pocztowych na rzecz upośledzonych artystów „ AMUN” .gorączka Złota , zbiórka na
rzecz Solezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie – „ Sierociniec w Mongolii”
Wychowanie komunikacyjne: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono egzamin na kartę
rowerową i motorowerową – kartę rowerową otrzymało 27 uczniów, a motorowerową 11
uczniów. Oryginalne pomysły z dziedziny nowatorstwa pedagogicznego: Plenerowa „Droga
Krzyżowa” w ramach lekcji religii ( Kopaszewo – Rąbiń).cykliczna gazetka szkolna
„Cedzak” , Szkoła realizuje od początku roku szkolnego następujące projekty: „Zagrajmy o
sukces” dla 36 uczniów gimnazjum. „Dobry start” dla 36 uczniów klas I-III szkoły
podstawowej, „Owoce w szkole” dla wszystkich uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
W ramach realizacji kolejnego etapu współpracy szkoły z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawowa
w Ždarze na Sazavą w dniach 26 – 29 maja 2011 roku 16 uczniów szkoły przebywało w
Republice Czeskiej. Mieli możliwość poznania nowych kolegów ich rodzin, szkoły oraz
Żdaru..Natomiast w dniach 6 – 9 października 2011 roku uczniowie z czeskiej szkoły gościli
w Krzywiniu.
3. Poprawa bazy materialnej i remonty:
W roku sprawozdawczym w placówce przeprowadzono szereg prac remontowych:
Wykonano nawierzchnie sportowa na placu zabaw wybudowanego w ramach programu
rządowego „ RADOSNA SZKOŁA”. Łączny koszt: 15.498.00 zł
Przeprowadzono malowanie: sali lekcyjnej nr 203, świetlicy szkolnej, wejścia głównego do
budynku szkoły, pionów sanitarnych w budynku szkolnym i przedszkolnym, oraz kotłowni.
Łączny koszt: 6.007,41 zł
Dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły. Łączny koszt: 13.279,67 zł
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Wykonano remont parapetów w salach 312. 314 oraz gabinetach: wicedyrektor i księgowości,
zabudowano rury w szatni , naprawiono deski ławki gimnastyczne , wymieniono płyciny w
drzwiach Łączny koszt: 3.266,88 zł
Wykonano projekt i uzupełnienie oświetlenia w salach lekcyjnych. Łączny koszt: 0.933,49 zł
Przeprowadzono remont centralnego ogrzewania i kanalizacji, Łączny koszt: 1.055,34 zł
Zakupiono aparat prądotwórczy łączny koszt: 10.516,50 zł
Dokonano kapitalnego
remontu parkietu dużej sali gimnastyczne polegającego na
cyklinowaniu i wielokrotnym malowaniu. Zadanie sfinansowane przez minę Krzywiń.
W 2011 roku wykonano prace remontowe na łączną kwotę: 60.557,29 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych ( projektor, ekran ręczny . defibrylator , fantom, zestaw
mikrofonów bezprzewodowych). Łączny koszt: 8.512,75 zł
Zakup meble: biurko do sali 203, stojak do plansz do sali 314 oraz regały do sklepiku
uczniowskiego. Łączny koszt: 2.041,30 zł
Pozyskane środki za udostępnianie pomieszczeń szkolnych ( sale lekcyjne, sala gimnastyczna,
świetlica ) - 1.735,00 zł , prowizja z „WARTY”. - 2.036,00 zł, Dochody odprowadzane do
UM i G w roku 2011 z tytułu wynajmu pionu żywieniowego – 8.201,91zł.

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
1. Informacje o szkole:
W 2011 roku w czerwcu uczęszczało 51 uczniów do 4 oddziałów LO, 97 do 5 oddziałów
ZSZ, razem w ZSP - 148 uczniów. Od 1 września 2011 roku do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu do 3 oddziałów LO uczęszcza 48 uczniów, do 5 oddziałów
ZSZ 111 uczniów oraz do 1 oddziału Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych uczęszcza 25 słuchaczy, co razem stanowi 184 uczniów i słuchaczy.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu pracowało od stycznia do sierpnia 2011
roku 21 nauczycieli, w tym dyrektor, 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 14 nauczycieli
niepełnozatrudnionych. Od września w placówce zatrudnionych jest 20 nauczycieli, 8
nauczycieli pełnozatrudnionych, 12 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 sportowo-widowiskowej (8,5
etatu) oraz 3 palaczy sezonowo (2 etaty)
W 2011 roku szkołę ukończyło 57 uczniów, w tym 21 absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego oraz 36 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przed Okręgową
Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu do egzaminu maturalnego przystąpiło 20 uczniów,
(zdało go 19 uczniów); do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 23
uczniów (zdało go 21 uczniów).

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
i Szkolny Zestaw Programów Nauczania. W związku ze zmianami prawa oświatowego
dostosowywano dokumentację szkoły do nowych wymagań. Działalność szkoły w sferze
dydaktycznej i wychowawczej była monitorowana w procesie realizacji Planu Nadzoru
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Pedagogicznego. Nauczyciele starali się aktywizować uczniów poprzez poszukiwanie
atrakcyjnych metod i form nauczania oraz wykorzystywanie bogatej bazy dydaktycznej.
Duże zaangażowanie nauczycieli również w pracy pozalekcyjnej zaowocowało w 2011 roku
wieloma osiągnięciami uczniów w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowych. Duże zaangażowanie nauczycieli również w pracy pozalekcyjnej zaowocowało
w 2010 roku wieloma osiągnięciami uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych: Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa w
Lekkiej Atletyce w Kościanie: I m – bieg na 100m; III miejsce – sztafeta 4x100m; III m –
pchnięcie kulą, Rejonowe Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne „Licealiada” w Lesznie,
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym: I m, Drużynowe Mistrzostwa Rejonu
w Tenisie Stołowym: II m, Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Piłce Siatkowej Szkół
Ponadgimnazjalnych, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK: I m
etap rejonowy, Olimpiada Teologii Katolickiej, Konkurs „Nasza Europa” - eliminacje
szkolne, Wielkopolski Konkurs Matematyczny „Supermatematyk”: II m, V Konkurs Wiedzy
o Antyku - eliminacje szkolne, Konkurs Językowy „Pokaż nam język”, Konkurs „Rekiny
Przedsiębiorczości”: etap szkolny, Konkurs „Filmoteka szkolna. Akcja”, Konkurs
„Matematyka w zastosowaniach”, Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matematyka liczy się
w życiu”, Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny „Konfrontacje 2011”: w dziedzinie
fotografii, Konkurs plastyczno-przyrodniczy pt. „Kamienne archiwum Ziemi”,
Do form wzbogacających ofertę dydaktyczną szkoły należały również: udział uczniów
należących do Szkolnego Koła Caritas w Kampanii „Drugie życie” oraz konferencji naukowej
nt. transplantologii, udział uczniów szkoły w „Dniu Fizyki”, podczas którego uczniowie
przedstawiali wykonane przez siebie projekty z fizyki z odpowiednią dokumentacją,
zorganizowanie na terenie szkoły: Wielkopolskiego Konkursu Teologicznego, Powiatowego
Konkursu Matematycznego „Finansista”, Szkolnego Konkursu Matematycznego
„Fachowiec”, udział Szkolnego Koła Caritas w Zjeździe Wolontariatu Caritas Diecezji
Poznańskiej w Licheniu, zorganizowanie we współpracy ze szkołami z terenu Gminy
Krzywiń Gminnego Dnia Kobiet, udział uczniów i nauczycieli w wieczornicy poświęconej
Beatyfikacji Jana Pawła II, realizacja Harmonogramu zajęć turystyczno-sportowych
(regularne wyjazdy na basen, lodowisko, kręgle, bowling, nordic walking, rajdy), udział
Szkolnego Wolontariatu w konferencji „Budujemy lepszy świat… z wolontariuszami” w
Kościanie oraz w warsztatach psychologicznych w Poznaniu, organizacja Dnia Europejskiego
zorganizowanego przez nauczycieli języków obcych, podczas których uczniowie poznali
kulturę wybranych krajów europejskich, powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sokół” Krzywiń, podjęto wiele działań mających na celu przygotowanie absolwentów do
dalszej edukacji i właściwego wyboru kierunku kształcenia lub pracy. Działania te polegały
m.in. na zorganizowaniu: wyjazdu uczniów klas III LO na Targi Edukacyjne w Poznaniu oraz
wyjazdu do Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie i Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Lesznie, spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, zajęć z doradcą
zawodowym i pracownikami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie, wśród
uczniów szkoły rozbudzono potrzebę niesienia pomocy innym poprzez odpowiednie
przygotowanie i przeprowadzenie następujących przedsięwzięć: kontynuacja akcji
charytatywnej polegająca na zbieraniu plastikowych nakrętek, z których dochód
przeznaczony jest na leczenie i rehabilitację chorego absolwenta szkoły. Ponowna akcja
propagująca oddanie 1% podatku na konto chorego absolwenta w Polskim Towarzystwie
Walki z Mukowiscydozą w Rabce. Przedświąteczna zbiórka produktów spożywczych
ofiarowanych przez mieszkańców gminy dla rodzin mających trudną sytuację materialną.
Zbiórka organizowana przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krzywiniu była odzewem na akcję Wielkopolskiego Banku Żywności. Zebrano ponad 700 kg
produktów Akcja oddawania krwi dla chorej absolwentki szkoły i organizacja wyjazdów
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do regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lesznie. W szkole
prowadzone są koła zainteresowań: koło teologiczno-filozoficzne, koło teatralne, koło
filmowo-sieciowe, zajęcia z psychologii, szkolne koło sportowe, koła matematyczne.
Uzupełnieniem są zajęcia wynikające z realizacji art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
prowadzone od 1 września 2011 r.: kółko języka angielskiego, zajęcia z fizyki i chemii,
zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, zajęcia
matematyczne i dydaktyczno-wychowawcze, warsztaty matematyczne ,warsztaty maturalne
z biologii, pomoc dla ucznia, kółko języka francuskiego, zajęcia i wyjazdy sportowe, kółko
geograficzne, kółko języka polskiego, piłka nożna chłopców, Szkolne Koło Caritas, warsztaty
z języka niemieckiego, warsztaty maturalne z języka polskiego oraz redakcja gazetki szkolnej
„Nota bene”, Szkolne Koło Wolontariatu, piłka nożna chłopców. Do znaczących osiągnięć
uczniów i opiekunów kół zainteresowań można zaliczyć: wydawanie szkolnej gazetki „Nota
bene”, zorganizowanie programu artystycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Bożego
Narodzenia oraz audycji w szkolnym radiowęźle z okazji Dnia Niepodległości, „Biwaki
Filmowe” - cykliczne spotkania uczniów połączone z prezentacją filmów i dyskusją,
organizacja Dnia Papieskiego na terenie szkoły, udział w Archidiecezjalnym Święcie
Młodych w Poznaniu. Dla podniesienia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej
zorganizowano dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
spotkania warsztatowe i wykłady z różnych dziedzin: spotkanie z redaktorem Radia ELKA z
Leszna p. Jarkiem Adamkiem, spotkanie w ramach „Listopada Poetyckiego” z poetą, byłym
pracownikiem szkoły p. Romanem Potokiem, lekcja biologii prowadzona przez pracownika
PAN , oddział w Turwi, p. Rafała Łęckiego pt. „Co w trawie piszczy: Gryzonie wokół nas”.
W roku 2011 prowadzone były także działania promujące szkołę w środowisku lokalnym i
mające zwiększyć nabór do klas pierwszych. W tym celu powołano Komisję ds. Promocji
Szkoły, która odbywała spotkania w okolicznych gimnazjach z rodzicami uczniów klas III. W
związku z działaniami promującymi szkołę wydrukowano folder, plakaty, ulotki, specjalny
numer gazetki szkolnej. Informowano radio i pracę o ważniejszych wydarzeniach z życia
szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną
Krzywiń. Uczniowie szkoły należą do młodzieżowej jednostki straży pożarnej, dzięki czemu
ukończyli kursy pomocy przedmedycznej i medycznej. Szkoła jest miejscem odbywania się
treningów siłowych pod opieką p. Artura Lehmanna, który prowadzi zajęcia na siłowni dla
społeczności lokalnej, uczniów dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Szkoła utrzymywała stały kontakt z pracodawcami poprzez: wizyty w zakładach pracy nacisk na dobre traktowanie ucznia, opiekę nad jego rozwojem zawodowym
oraz przygotowanie Targów Edukacyjnych we współpracy z pracodawcami. W 2011 roku
szkoła nadal aktywnie włączała się w lokalne partnerstwo edukacyjne w powiecie
kościańskim, w które zaangażował się także: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Starosta
Kościański, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz szkoły
zawodowe z powiatu kościańskiego. Odbyło się kilka spotkań i zajęć warsztatowych, na
których wypracowywano wnioski do dalszej pracy.
Szkoła stale pracuje nad podniesieniem jakości swojej pracy. Kameralna i przyjazna
atmosfera dają poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają rozwijanie indywidualnych cech
osobowości każdego ucznia. Szkoła jest integralną częścią przestrzeni lokalnej, ważnym
elementem historii i tradycji regionu. Obdarzona zaufaniem jest fundamentem dorosłego
życia jej absolwentów
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
- uzupełniono wyposażenia szkoły (mikrofony ze statywem, kserokopiarka),
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- naprawiono i wymieniono zbiornik wyrównawczy oraz na obowiązkowe przeglądy
hali sportowo-widowiskowej (przegląd budynku oraz pomiaru elektrycznego),
- opracowano instrukcję przeciwpożarową budynku szkoły
Na remonty i modernizację budynku szkoły wydano w 2011 roku kwotę 20.200,00 zł.

VII. Schronisko Młodzieżowe w Łagowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie, zrzeszone w PTSM i posiadające II kategorię,
w roku 2011 miało 31 miejsc noclegowych i posiadało następujące pomieszczenia: 12, 8 i 4osobowe, z łóżkami piętrowymi na parterze budynku oraz pokoje 5 i 2-osobowe na piętrze,
wyposażone w tapczany i drewniane łóżka.
Pozostałe pomieszczenia to kuchnia
samoobsługowa, wyposażona w lodówkę, zmywarkę i naczynia kuchenne, łazienki z
prysznicami, ciepłą i zimną wodą oraz 3 kabinami wc, a w sąsiednim budynku jadalnioświetlica.
W roku 2011 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łagowie przebywało 313 turystów,
w tym 26 obcokrajowców. Udzielono im 915 noclegów płatnych. Za zgodą Burmistrza MiG
Krzywiń udzielono również 134 noclegów bezpłatnych dla grupy tanecznej Alemana oraz dla
strażaków z Czech i Słowacji, przybyłych na Zawody Sikawek Konnych, organizowanych w
sierpniu w Cichowie. Osobami korzystającymi z noclegów w ciągu roku była głównie
młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W czasie wakacji w schronisku
dwukrotnie po trzy dni przebywała młodzież i dzieci z grupy tanecznej Alemana, odbył się
obóz sportowy dla młodych piłkarzy, udzielono 78 noclegów- 26 strażakom z Czech i
Słowacji, a na kilkunastodniowych turnusach gośćmi schroniska były również trzy,
kilkunastoosobowe grupy z Poznania należące do stowarzyszenia „Wiara i Światło”, które
tworzą osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, studenci oraz osoby pracujące. Ponadto ze
schroniska korzystali indywidualni turyści, grupy osób starszych na spotkania kilkudniowe, a
otoczenie SSM w Łagowie, tzn. miejsce na ognisko i spotkanie wykorzystano dla Rady
Młodych Krzywinia i dorosłych radnych Miasta i Gminy Krzywiń. Od kwietnia do czerwca,
oraz we wrześniu i w czasie ferii zimowych, ze schroniska korzystają klasy w ramach
wyjazdów biwakowych.
Każdego roku w miarę możliwości budżetowych podejmowane są działania zmierzające do
polepszenia jakości wnętrza i otoczenia SSM. W roku 2011 odnowiono świetlicę w
przyległym do SSM budynku, zakupiono ławy do wykorzystania przy ognisku, uzupełniono
meble kilkoma szafkami nocnymi, dokonano niezbędnych napraw, wykonano prace związane
z architekturą zieleni.
Kwota opłat za korzystanie z noclegów wyniosła 12.164,00 zł.

VIII. Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu
Szkolne Schronisko Młodzieżowe liczy obecnie 40 miejsc noclegowych, w tym: część
turystyczna- 30 miejsc noclegowych i dwie łazienki zbiorcze, część „kominkowa”- 3 pokoje
trzyosobowe z łazienkami i 1 pokój jednoosobowy oraz dodatkowa łazienka zbiorcza.
Świetlica ze sprzętem RTV i DVD oraz dobrze wyposażona kuchnia dodatkowo wpływają na
atrakcyjność obiektu. Goście schroniska korzystać mogą z boiska do koszykówki, siatkówki,
piłki nożnej a także z altanki z grillem i salki gimnastycznej.
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W 2011 roku z pobytu z schroniska skorzystało 857 osób w tym 9 gości zagranicznych z
Czech. W tym 96 osobom udzielono darmowych noclegów, m.in.: delegacji szkoły z
Havlickovej Borovej z Czech oraz Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń-obóz
szkoleniowy zespołu tanecznego „Alemana”, nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Żadrze
nad Sazavą, Zespołowi Wokalnemu „Semplicze”
W roku sprawozdawczym z prac remontowych i podwyższających standard schroniska
wykonano:
- wymieniono piec elektryczny,
- doposażono pokoje w szafki, lustra, pościele,
- doposażono kuchnię w garnki i talerze,
- wymieniono podgrzewacz wody.
Schronisko w Lubiniu w roku 2011 uzyskało wyróżnienie w konkursie organizowanym przez
Zarząd Oddziału PTSM w Poznaniu. Goście korzystający z bazy noclegowej wysoko oceniają
standard i organizację pracy placówki.
Wpłaty za rok 2011 wyniosły 21.630,00 zł.

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
W roku 2011 Urząd Miasta i Gminy w zakresie kultury, turystyki i promocji podjął działania:

a) Kultura
- zorganizowano I Gminny Dzień Kobiet,
- dofinansowano wyjazdu dzieci do teatru,
- zorganizowano i sfinansowanie organizację obchodów beatyfikacji Jana Pawła II,
- współorganizowano Motorowodne Mistrzostwa Świata F2 oraz Międzynarodowe Sikawki
Konne,
- zorganizowało i sfinansowało w części I Gminne Dożynki w Krzywiniu,
- zakupiono stroje dla zespołów tanecznych i śpiewających (ZS Lubiń, ZS Krzywiń),
- sfinansowano druk plakatów, materiałów niezbędnych do organizacji ww. wydarzeń,
- sfinansowano usługę oprawy muzycznej na Wiankach w Zbęchach i w Krzywiniu,
- przez cały rok Urząd Miasta i Gminy Krzywiń pomagał organizacyjnie, logistycznie ale
również wspierał finansowo grupy nieformalne, organizacje społeczne i pozarządowe,
sołectwa oraz szkoły w organizacji imprez, wydarzeniach środowiskowych, kulturowych
skierowanych dla mieszkańców gminy i poszczególnych miejscowości.

b) Sport
- zakupiono stroje dla zawodników tenisa stołowego, piłkarzy reprezentujących gminę
Krzywiń na zawodach ponadlokalnych (UKS Promień),
- zorganizowano II Maraton Pływacki w Cichowie,
- zakupiono materiał, usługi i sprzęt sportowy niezbędny do prawidłowego utrzymania boiska
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Orlik w Krzywiniu - 8.615,95 zł.,
- wynagrodzenie dla animatorów sportowych i sędziów - 22.846,00 zł.,
- zakupiono puchary, artykuły spożywcze i przemysłowe niezbędne do organizowania
imprezy przez animatora sportu wiejskiego – 12.937,81 zł.,
- zakupiono nagrody, materiały oraz produkty spożywcze przez animatora tenisa stołowego –
2.498,62 zł.,
- zakupiono nagrody, materiały oraz produkty spożywcze przez animatora sportów szkolnych
– 3.413,83 zł.,
- dofinansowano remont nawierzchni (sala Bieżyń i ZS Krzywiń) – 18.629,59 zł.
(wkład własny do otrzymanych dotacji z Departamentu Rolnictwa i Departamentu Sportu
UMWW),
- pozostałe usługi w tym przewóz dzieci i posiłki regeneracyjne – 3.167,40 zł.,
- usługi świadczone dla animatora sportu wiejskiego (wyjazd dzieci na zawody po za teren
gminy) – 1.816,00 zł.,
- licencje, wpisowe, przewóz zawodników tenisa stołowego na zawody – 1.015,60 zł.

c) Turystyka
- dofinansowano organizacji rajdu PTTK – 1.280,00 zł.,
- dofinansowano organizację rajdu Porozumienia Ziemi Kościańskiej – 3.000,00 zł.

d) Promocja
- zakupiono nową stronę internetową,
- zakupiono interakcyjna mapę gminy Krzywiń,
- opracowano i wydano 3 numery nowego lokalnego czasopisma „ Kurier Krzywiński”,
- wykupiono reklamę gminy w 2 gazetach,
- zakupiono kamizelki odblaskowe dla przedszkolaków z logotypem gminy Krzywiń,
- zakupiono gadżety promujące gminę (długopisy, notesy, koszulki, szmycze, kubki z
nadrukiem, czapki z nadrukiem) – stanowią one nagrody i upominki dla dzieci i młodzieży na
konkursach, przedsięwzięciach rekreacyjnych i kulturowych.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką zorganizowaną w formie
Instytucji Kultury. W jej skład wchodzą, oprócz Biblioteki głównej w Krzywiniu, Filia
Biblioteczna Bieżyń, Filia Biblioteczna Jerka i Filia Biblioteczna Lubiń.
We wszystkich placówkach pracuje łącznie 8 osób (łącznie 6,75 etatu): 3 osoby w filiach
bibliotecznych na ¾ etatu każda oraz 4 osoby w Krzywiniu oraz ½ etatu sprzątaczki.
Biblioteka Publiczna MiG Krzywiń przeprowadziły 5 lekcji bibliotecznych, w których wzięło
udział 95 uczniów a filia Bieżyń 11 lekcji,łacznie 233 uczniów, Zorganizowano 93 wystawek
książek.
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W ramach biblioteki działa klub „Twórczy Zakątek” czynny pięć dni w tygodniu od godziny
9.00 do 17.00. Można tu skorzystać za darmo z Internetu, dodatkowo wykonywane są usługi
kserograficzne, można skorzystać ze skanera oraz multimedialnych pakietów edukacyjnych. Z
Internetu skorzystało w 2011 roku 1799 internautów. W klubie odbywają się także wszystkie
pozostałe zajęcia proponowane przez nasza bibliotekę tj. cotygodniowe zajęcia szachowe,
plastyczne, teatralne. Klub jest także miejscem spotkań zespołu tanecznego „Alemana” oraz
wszelkich grup lokalnych, które nie mają swych stałych siedzib. Dodatkowo w filiach
czytelnicy mogą bezpłatnie skorzystać z komputerów. z których skorzystało łącznie 1.724
osób.
W 2011 roku zakupiono dla biblioteki w Krzywiniu drukarkę, dwa zestawy komputerowe
mające służyć czytelnikom do przeglądania katalogów bibliotecznych, filia w Jerce otrzymała
drukarkę, filia Lubiń – telewizor i odtwarzacz Blu-Ray. Ponadto biblioteki doposażono w
regały m.in. do księgozbioru regionalnego. Wymieniono także resztę starych okien,
wyremontowano łazienkę.
Działalność kulturalno-oświatowa:
Zorganizowano następujące imprezy: Pod hasłem „Krzywiniacy dla Krzywinia” odbył się V
Przegląd Twórców - przed 255-osobową widownią; „Śpiewajmy Tobie Ojczyzno” z okazji
Święta Niepodległości przygotowano montaż słowno-muzyczny oraz zaproponowano
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (ok. 150 osób). Bal karnawałowy przebierańców,
Dzień Matki i Ojca – dzieci odwiedzające bibliotekę zaprezentowały swoje umiejętności
taneczne, wokalne i recytatorskie przed rodzicami (ok. 150 osób). Zorganizowano „Twórcze
lato z biblioteką”, oraz zajęcia w czasie ferii zimowych, z których korzystało 433 osoby.
Przy Bibliotece w Krzywiniu działa formacja taneczna ”ALEMANA” która w roku 2011
trenowała swe umiejętności na 120 spotkaniach. Wzięło w nich udział 2152 dzieci.
„Alemana" obchodziła jubileusz 5-lecia istnienia, miała okazję zaprezentować się na
Festiwalu Gościnnej Wielkopolski w Krobi, Przeglądzie Twórców „Krzywiniacy dla
Krzywinia”.Zespół brał także udział w różnych imprezach okolicznościowych (spotkanie
pszczelarzy, Dzień Matki, występ dla delegacji francuskiej, bal karnawałowy itp.). Zajęcia w
klubie „Twórczy Zakątek’ – w tym: czytanie książek, odrabianie lekcji, gry planszowe, prace
plastyczne, kalambury, quizy itp. W ramach cotygodniowych zajęć przeprowadzono zajęcia
plastyczne (24 spotkania-188 osoby), zajęcia szachowe (25- 150 osób), zajęcia teatralne (5-44
osób). Ponadto zorganizowano wycieczkę do Zielonej Góry naswięto Bachusa dla 40osób.
W podległych filiach bibliotecznych także prowadzona jest podobna działalność kulturalnooświatowa.
Dane liczbowe:
W roku 2011 wpisano do ksiąg inwentarzowych 777 nowe książki na kwotę19.498 zł. Należy
zaznaczyć, że 130 vol. o wartości 3.498 zł pochodziło z dotacji Biblioteki Narodowej.
Ponadto BP MiG Krzywiń otrzymała 322 książki w formie darów od Biblioteki
Wojewódzkiej, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i gminy Krzywiń i czytelników.
Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2011 wynosiła 19.525:
BP MiG Krzywiń
9.120
FB Bieżyń
3.841
FB Jerka
4.447
FB Lubiń
2.117
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2011 roku wynosiła 1.399:
BP MiG Krzywiń
721
289
FB Bieżyń
FB Jerka
240
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FB Lubiń
149
Biblioteka Publiczna MiG Krzywiń wraz z filiami jest prenumeratorem 27 tytułów gazet i
czasopism, które można przejrzeć na miejscu, bądź wypożyczyć. W roku 2011 korzystano z
nich 1477 razy. Oprócz wypożyczeń książek i czasopism zanotowano ogółem 639
udzielonych informacji.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W 2011 roku zbyto 3 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntu 0,3161 ha i nabyto 2
nieruchomości o powierzchni gruntu 0,0519 ha.
Wykaz nieruchomości :
1.Zbyte
- Łuszkowo
dz. nr 285/7
pow. 0,11,86 ha
- Łuszkowo
dz. nr 285/10
pow. 0,11,65 ha
- Krzywiń
dz. nr 1201/25
pow. 0,08,10 ha
Łączna powierzchnia: 0,31,61 ha
2.Nabyte
- Jerka
dz. nr 553/2
pow. 0,00,19 ha
- Jerka
dz. nr 554/1
pow. 0,05,00 ha
Łączna powierzchnia: 0,05,19 ha
W roku 2011 przygotowywano zbycia i nabycia nieruchomości, których realizacja nastąpi w
2012 roku oraz załatwiano bieżące sprawy zgłaszane przez mieszkańców.
W roku 2011 wydano 42 decyzje w sprawie naliczenia opłat adiacenckiej za wzrost wartości
działki z tytułu pobudowania infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej, z czego 8
decyzji zostało rozłożonych na raty na wniosek mieszkańców w formie decyzji o rozłożeniu
na raty.
Ponadto wydano 19 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności gruntu.
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 roku:
- Drogi - 288,5017 ha
- Lasy - 25,5489 ha
- Jeziora – 29,9405 ha
- Nieużytek – 13,3795 ha
- Pastwisko – 2,2589 ha
- Rola - 124,2683 ha
- Rów – 0,6487 ha
- Tereny zielone – 11,4419 ha
- Użytki kopalne – 0,6100 ha
- Wody płynące – 0,0872 ha
- Łąki – 19,6284 ha
- Zabudowa lub pod zabudowę - 46,7336 ha
GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM: 563,0476 ha
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2011 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 75 postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w tym 71 decyzji o warunkach zabudowy, 4 decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Prowadzono 37 postępowania w sprawie podziału nieruchomości oraz
rozgraniczenia nieruchomości.
Zakończono i uchwalono n/w plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego: miejscowy
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i
aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec, oraz miejscowy planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, techniczno –
produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo.
.Wydano 76 decyzji dodatku mieszkaniowego: w tym :68 decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego i 6 decyzji odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
Wypłacono kwotę 82.972,18 zł dodatków mieszkaniowych
Nadano numery porządkowe na osiedlach w miejscowości Stary Dębiec.
Prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwagi 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 i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kościanie.

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy Urzędu, przygotowując
między innymi projekty uchwał Rady i inne potrzebne dokumenty.
W 2011 roku wydanych zostało
4897 decyzji administracyjnych.
359 zaświadczeń m.in. o stanie majątkowym, wielkości gospodarstwa i jego osobistym
prowadzeniu, opłacaniu podatku,
1508 upomnień,
330 tytułów wykonawczych,
375 dokumentów dot. działalności gospodarczej,
630 dowody osobiste,
134 aktów stanu cywilnego,
405 decyzji związanych z oświatą
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-

63 decyzji dot. alkoholu

Zanotowano: 123 urodzeń, 102 zgony, 189 zmian stanu cywilnego.
Dla 16 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
złożono życzenia 13 parom z okazji 55 lat pożycia małżeńskiego i 7 parom z okazji 60-lecia
pożycia małżeńskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy złożył wizyty u 14 osób z okazji 90 tych urodzin i u 4 osób, które obchodziły 95 urodziny.
Urząd Miasta i Gminy daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego absolwentom
oraz praktykantom. W 2011 roku zorganizowano półroczne staże 1 osoby oraz kilka
miesięcznych praktyk dla uczniów i słuchaczy szkół średnich i wyższych.
Pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych i podyplomowych oraz
w formie jedno lub dwudniowych szkoleń i na kursach organizowanych przez Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz inne organizacje.

Krzywiń, 30 marca 2012 roku
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