SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA

2004 ROK

W roku 2004 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 63 Zarządzenia, które
dotyczyły miedzy innymi:
- budżetu miasta i gminy,
- zbywania i nabywania nieruchomości,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
- Regulaminu Pracy Urzędu,
- wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale komunalne
- powoływania komisji przetargowych i konkursowych
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 w roku 2004 odbyła 8 posiedzeń, na których podjęła 78 uchwał,
przekazanych do realizacji Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Informacje o realizacji uchwał Rady przedstawiane były na bieżąco na
Sesjach Rady.
Uchwały Rady zostały w większości wykonane, a tylko nieliczna ich
część jest w trakcie realizacji. Nie wykonano w 2004 roku wszystkich uchwał
w sprawie zbycia mienia komunalnego, które wymagają, przygotowania odpowiedniej
dokumentacji oraz sporządzenia aktów notarialnych.

Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu za 2004 rok wykonane zostały w 98 %,a wydatki w 97 %.
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INWESTYCJE
I. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Budynek obsługi kąpieliska w Krzywiniu
Wykonano budynek socjalny obsługi kąpieliska, 1697m2 alejek spacerowych i placów,
zamontowano zestaw do koszykówki oraz zestaw do siatkówki. Ponadto wykonano
przebieralnię i podjazd dla niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji wyniósł 285.377 zł

2. Remont w budynku świetlicy wiejskiej w Bieżyniu
Rozebrano wszystkie podłogi drewniane na legarkach w ilości 247,98 m2 . Wykonano
podkład z pospółki na podłożu gruntowym w ilości 100,73 m3 oraz podkład betonowy
we wszystkich pomieszczeniach w ilości 16,62 m3 . Ułożono warstwę izolacji
przeciwwilgociowej na powierzchni 247,98 m2 i wykonano podkład betonowy z betonu
B-15 we wszystkich pomieszczeniach w ilości 12,40 m3
Ponadto ułożono 13,82 m2 posadzek z płytek posadzkowych i 24,90 mb cokolika
z płytek i wykonano posadzkę żywiczną na powierzchni 247,98 m2
Wymieniono 3 szt skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami stalowymi oraz wykonano
31,20 m2 ścianek z płyt gipsowo kartonowych i 2,40 m2 ścianek murowanych Dokonano
częściowej naprawy centralnego ogrzewania
Koszt remontu wyniósł 57.910,07 zł

3. Wymiana okien w części budynków w Zespole Szkól w Jerce
Wykonano wymianę istniejących okien szkolnych drewnianych w ilości 64 szt.
i parapetów na nowe okna z profili PCV i nowe parapety zewnętrzne stalowe w ilości
138mb,a istniejące parapety wewnętrzne przełożono do wysokości nowych okien.
Wykonano roboty dodatkowe polegające na zakupie i montażu 4 szt. parapetów z PCV
do istniejących okien łukowych oraz wykonano obróbki murarskie .
Koszt inwestycji wzniósł 97.692,28,-zł + roboty dodatkowe 7.283,64 zł
Inwestycja była współfinansowana przez PAOW w kwocie 37.123,00 zł. i środki
z rezerwy oświatowej MENiS 38.549 zł

II. DROGI
1. Droga gminna Mościszki - Dalewo długość 1450 mb
Wykonano roboty przygotowawcze polegające na rozbiórkach istniejących w pasie
drogowym, chodników krawężników, karczowanie drzew i krzewów, rozebranie
nawierzchni z kostki brukowej wjazdu. Wykonano roboty ziemne polegające na
wywiezieniu nadmiaru gruntu w ilościach 3181 m3, przesuwanie gruntu równiarkami,
ręczne plantowania za kwotę nettio81.319,36 zł. Ułożono krawężniki drogowe wystające w
ilości 232m i wtopione w ilości 80m na ławie betonowej z oporem za kwotę netto
13.199,60 zł. oraz wykonano podbudowę polegającą na wykonaniu koryta na powierzchni
76905 m2 warstwy osączającej i podbudowę z tłucznia o grubości 20 cm na powierzchni
76905 m2 i skropienie warstwy asfaltem drogowym za kwotę netto 305.534,54 zł.
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Wykonano nawierzchnię asfaltową z warstwy wiążącej grub 4 cm o zagęszczeniu na
powierzchni 8225,42 m2 warstwy ścieralnej grubości 4 cm na powierzchni 8120,57 m2 za
kwotę netto 312.476,93 zł oraz chodniki o nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni
400 m2 i nawierzchni z mieszanek piaszczysto gliniastych przy grubości warstwy 10cm
na powierzchni 1672,00 m2 za kwotę netto 37.719,50 zł . Ponadto wykonano odwodnienie
drogi poprzez pobudowanie 2 szt. studzienek ściekowych, 3 szt. studni rewizyjnych,
ułożono rurociąg z rur betonowych o długości 143 mb. wykopano rów odkryty wzdłuż
drogi za kwotę netto 24.212,05zł
Całość zadania wykonano za łączną kwotę 971.120 zł.

2. Droga gminna Rąbiń –Rąbinek o długośći 1620 mb
wykonano 210 mb krawężnika drogowego, częściowo uzupełniono podbudowę tłuczniową
oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową o grubości warstwy ścieralnej 5 cm na
odcinku1620,70 m.
Całość zadania wykonano za łączną kwotę 217.110 zł. w tym współfinansowanie przez
SAPARD stanowiło kwotę 94 150,07zl

3. Parking przy Zespole Szkół w Jerce
Wykonano 610,75m2 nawierzchni placu z kostki brukowej na betonie, linie rozdzielcze
parkingowe z kostki kolorowej brukowej za kwotę 68.118,42zł. Ułożono krawężnik
drogowy na ławie betonowej z oporem w ilości 116,35 mb za kwotę 8.097,38 zł. oraz
chodnik o nawierzchni z kostki brukowej na piasku 29 m2 za kwotę 1.748,26zł. Wykonano
odwodnienie terenu, kanał z rur PCV 250 na odcinku 15,20 m, PCV 150 na odcinku
12,00m wraz z wykopem, osadzeniem 3 szt. studzienek kanalizacyjnych typu WAVIN
z pokrywą żeliwną za kwotę 7.106,02zł. Wykonano ogrodzenie z częściowym
wykorzystaniem elementów rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia za kwotę 6.062,26 zł.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 92.284 zł.

4. Parking przy cmentarzu w Jerce
Roboty wykonano wspólnie z Powiatem Kościańskim. Gmina Krzywiń wykonywała
roboty budowlane polegające na podbudowaniu z gruzu betonowego 688,3 m2 o grub.
warstwy 15cm. Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm podsypce cementowo
piaskowej 71,48 m2 oraz krawężników betonowych drogowych 15x30 w ilości 104,39mb,
i robót ziemnych przy utwardzeniu placu.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 12.215 zł

5. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Na poniższe zadania uzyskano akceptację Urzędu Marszałkowskiego i dotację
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Droga w Bieżyniu
długość 335 mb i szerokość 4 m.
Wykonano projekt techniczny budowy drogi Bieżyń, wykonano koryto, ułożono
podbudowę z tłucznia kamiennego grubości warstwy 20 cm wraz z zagęszczeniem
mechanicznym oraz wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno bitumicznej
grub. 4 cm. na powierzchni 1425 m2, wraz z nadzorem budowy
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 8.9346,50 zł
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- Drogi w Bielewie
długość 158 mb i szerokość 4 m
Wykonano projekt techniczny budowy drogi Bielewo, wykonano koryto, ułożono
podbudowę z tłucznia kamiennego grubości warstwy 20 cm, wraz z zagęszczeniem
mechanicznym oraz wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno bitumicznej grub.
4 cm. na powierzchni 655,20 m2
długość 195 mb i szerokość 4 m
Wykonano koryto, ułożono podbudowę tłucznia kamiennego grubości warstwy 20 cm
wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz wykonano warstwę ścieralną z masy
mineralno bitumicznej grub. 4 cm na powierzchni 854,65 m2
Razem drogi Bielewo zostały wykonane za kwotę 93.888,82 zł.
- Droga gminna ul. Działkowa w Krzywiniu
długość 297,50 mb i szerokość 4 m
Wykonano projekt techniczny budowy drogi, wykonano rozbiórkę 171 mb chodnika,
16mb ścieku betonowego, wywieziono 19,36 m3 urobku na wysypisko do Czerwonej
Wsi, wykonano 61 mb ścieku betonowego na ławie betonowej, ułożono 196 mb
krawężnika na ławie betonowej, koryto na całej szerokości jezdni przy głębokości 20 cm
i zagęszczono walcem na powierzchni 1460,10 m2, warstwę ścieralną z masy mineralno
bitumicznej grub. 4 cm na powierzchni 1434 m2 oraz chodnik z kostki brukowej 6”
o powierzchni 90,75 m2, z kostki brukowej 8” o powierzchni 44,35 m2, z płytek
betonowych z odzysku 51,05 m2 , wraz z nadzorem budowy
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 138.783,38 zł
- Droga w Cichowie
długość 158 mb i szerokość 4 m
Wykonano projekt techniczny budowy drogi, wykonano koryto na całej szerokości jezdni
przy głębokości 15 cm i zagęszczono walcem na powierzchni 1499,60 m2. Wykonano
koryto na całej szerokości jezdni przy głębokości 25cm i zagęszczono walcem na
powierzchni 21,6 m2 oraz 36 mb ścieku betonowego na ławie betonowej. Wykonano
podbudowę z tłucznia przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm na
powierzchni 1499,60 m2 oraz wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno
bitumicznej grub 4 cm. na powierzchni 1439,84 m2. Wykonano wykop i ułożono
rurociąg z rur PCV dług 20 m średnicy 160 mm i zasypano oraz 1 studzienkę ściekową
z włazem żeliwnym, wraz z nadzorem budowy
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 80.241,44 zł.
- Droga gminna Zbęchy
długość 275 mb i szerokość 4 m wraz z parkingiem na 11 stanowisk samochodów
osobowych
Wykonano projekt techniczny budowy drogi. Wykonano koryto na całej szerokości jezdni
przy głębokości 25cm i zagęszczono walcem na powierzchni 649,77 m2, wykonano
podbudowę z betonu gr. 10 cm i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej gr.8”,
wykonano 2,5 mb ścieku betonowego na ławie betonowej, wykonano ławy betonowe pod
krawężnik drogowy i ułożono 81,20 mb krawężnika, wraz z nadzorem budowy
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 65.727,42 zł
Razem powyższe zadania wykonano na kwotę 467.987 zł.
W tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 47.500 zł
6. Udzielono dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie chodnika,
fragmentu kanalizacji i zatoki autobusowej przy Zespole Szkół w Jerce.
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Całkowity koszt inwestycji wyniósł 74.992 zł z czego kwota 40.000 zł pochodziła
z budżetu gminy.

7. Udzielono dotacji Powiatowi na budowę drogi Zgliniec
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 707.065 zł z tego kwota 150.000 zł pochodziła
z budżetu gminy

III. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA
WSI
1. Oczyszczalnia Ścieków Jerka
Spłacono V ratę w wysokości

55.000,00,-zł

2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przykanalikami
w Łuszkowie
Wykonano studium wykonalności oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko za kwotę
12.200,-zł

3. Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie
z odpisów amortyzacyjnych za rok 2003 (środki własne Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich)
wybudowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110 dł. 255 mb. na Osiedlu Młodych
w Krzywiniu za kwotę 12.000,-zł

ZADANIA BIEŻĄCE
I. Utrzymanie dróg gminnych

1.

Zadanie w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych

- Odśnieżanie
wykonano odśnieżanie dróg Łagowo, Bieżyń, Bielewo, na kwotę 1.412,50 zł
- Oznakowanie pionowe
Wykonano projekt oznakowania pionowego nowe oznakowanie pionowe dróg gminnych
Zbęchy, Bieżyń, Mościszki na wartość 2.412,56 zł. oraz nowe oznakowanie pionowe
dróg gminnych Łagowo Jerka Jurkowo 3.649,88 zł.
Razem koszt oznakowania 6.062,44 zł
- Remonty dróg gminnych gruntowych
Wykonano miejscowe nawiezienie nierówności dróg gminnych żużlem:
drogi gminnej w Czerwonej Wsi i Gierłachowie na kwotę 1525,00 zł. oraz żwirem
drogę gminną Cichowo – Łagowo za kwotę 292,90zł. Dokonano remontu nawierzchni
asfaltowych w Rogaczewie Małym i Rąbiniu za kwotę 5.194,16 zł. Wykonano równanie
dróg Gierłachowo, Czerwona Wieś za kwotę 5.547,95 zł.Wykonano remont i umocnienie
utwardzenie pobocza w Gierłachowie tłuczniem betonowym za kwotę 1.995,92zł.
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Wykonano wyrównanie parkingów gruntowych w Cichowie za kwotę 4.392,00 zł.
Wykonano równanie dróg gruntowych w Jerce, Cichowie, Lubiniu, za kwotę 4.977,60zł.
Ponadto wykonano malowanie przejść dla pieszych w Cichowie koszt farby 89,80 zł,
a prace wykonali pracownicy prac publicznych.
Dokonano uzupełnienia skradzionych kratek ściekowych żeliwnych w Lubiniu 2 szt,
Bielewie 1 szt, w Jerce 1 szt za kwotę 579,74 zł. Wykonano ułożenie chodnika przy
ul. Polnej w Lubiniu za kwotę 2.925,68 zł, przebudowano fragment chodnika na wjeździe
do posesji w Jurkowie za kwotę 969,90 zł. Nawieziono ziemię na plac przy parkingu
w Lubiniu za kwotę 976,00 zł.
Razem koszt remontów dróg gminnych 29.466,65 zł.
- Odwodnienie dróg gminnych
Wykonano odwodnienie drogi gminnej w Cichowie poprzez wykopanie rowu otwartego
na kwotę 2.196,00 zł. .
Odwodnienie razem 2.196,00 zł
- Nawierzchnie placów i chodników z kostki brukowej wykonano w:
Cichowie 61,60 m2 placu nawierzchni z kostki brukowej, 20,0 mb obrzeża i 4,0m3 betonu
za kwotę 4.533,64 zł.
Zbęchach 158,40 m2 placu nawierzchni z kostki brukowej za kwotę 8.896,32 zł,
Kopaszewie 130,0 m2 chodnika o nawierzchni z kostki brukowej oraz 124,00 mb.
obrzeża trawnikowego za kwotę 8.177,74 zł.
Gierłachowie chodnik z kostki brukowej 231,6 m2, obrzeży 193 mb, krawężnika
drogowego 193 mb, oraz jedną studnie kanalizacyjną za kwotę 27.690,88 zł
Razem nawierzchnie placów i chodników wykonano za kwotę 49.298,58 zł

2. Inwestycje wykonane wspólnie z Zarządem Powiatu Kościańskiego
- chodnik w Lubiniu
zakupiono przez UMiG Krzywiń krawężnik 6.879,34 zł. oraz piasek 183,00zł
partycypacja gminy w kosztach budowy wynosiła 7.062,34 zł + robocizna
wykonana przez pracowników prac interwencyjnych ,a transport piasku przez
mieszkańców Lubinia.
- chodnik w Bieżyniu
Zakup kostki brukowej 22.062,85 zł. oraz z aładunek piasku 240zł
partycypacja gminy w kosztach budowy wynosiła 22.302,85 zł. + robocizna
wykonana przez pracowników prac interwencyjnych, a transport piasku przez
mieszkańców Bieżynia.
Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę 29.365,19 zł

II. Utrzymanie ulic miejskich w Krzywiniu.
1. Zimowe utrzymanie
Zakupiono piasek na usuwanie śliskości 769,44 zł
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2. Utrzymanie ulic miejskich
Wykonano utwardzenie placu o powierzchni 110 m2 wraz z nawierzchnią z kostki
brukowej przy ul. Kościańskiej (wjazd do posterunku policji) za kwotę 4.485,00 zł.
Wykonano naprawy studni kanalizacyjnych i remonty cząstkowe nawierzchni ulic
Kilińskiego, Rynek i plac za Urzędem za kwotę 3.629,04 zł oraz naprawę studzienek
kanalizacji burzowej przy ul. Rynek i ul. Chłapowskiego t za kwotę 2.659,84 zł.
Wykonano równanie parkingów o nawierzchni żużlowej na kwotę 128,10 zł i zakończono
wykonanie porządkowanie korzeni po wycince drzew przy ul Zielonej za kwotę 805,20zł.
Razem wydatkowano 11.707,18zl.

III. Ochrona przeciwpożarowa
W okresie sprawozdawczym na plan 164.000,-zł wykonano 140.846,93 zł
Zanotowano 47 zdarzeń w tym 20 pożarów, 26 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.
W roku 2004 dokonano zakupu i wykonano :
- OSP Żelazno – 4 mundury wyjściowe
- OSP Bieżyn – 8 par obuwia
- OSP Gierłachowo – 2 węże W/52
- OSP Kopaszewo – wąż ssawny, akumulator, 2 mundury, prądownicę
- OSP Mościszki – 10 ubrań koszarowych, 2 pary butów rybackich oraz dresy dla MDP.
- OSP Zbęchy – 10 ubrań koszarowych
- OSP Nowy Dwór – nową bramę do remizy
- OSP Zgliniec – zakupiono towar do wykonania bramy, / wykonanie we własnym zakresie/
- OSP Łagowo – 10 par obuwia
- OSP Jerka – prądownicę TURBO. Zainstalowano lampy do samochodu strażackiego,
zakupiono 2 mundury, piłę do drewna i węże
- OSP Krzywiń – zakupiono prostownik, walizkę przedmedyczną, radiotelefon, deskę
ratowniczą, 1 parę obuwia-skutery, założono nowe bramy do garażu – dotacja 20 tys.zł.
z Komendy Głównej PSP.
Ponadto w wyniku zgłoszenia do zwodów Sikawek Konnych 10 drużyn OSP z naszego terenu
od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka otrzymało dotację na zakup
Umundurowania w Brzezinach na ogólną kwotę 10.000,-zł
Zorganizowano:
- przy współpracy Komendy Powiatowej PSP kurs – szkolenie strażaków szeregowców.
Kurs ten ukończyło 102 strażaków.
- Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze. Udział brały 4 grupy tj 39 drużyn,
- I Europejskie oraz IV Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie. /z terenu Miasta
i Gminy Krzywiń startowało 7 jednostek męskich oraz 3 kobiece/
- w październiku na obiekcie Mieszalni Pasz LIRA odbyły się ćwiczenia p.poż jednostek
OSP posiadających samochody. Udział wzięło 6 jednostek z terenu miasta i gminy.
- Turniej Wiedzy Pożarniczej w etapie gminnym udział wzięło 18 uczestników z czego
9 zakwalifikowało się do etapu powiatowego,
- konkurs plastyczny ZAPOBIEGAJMY POŻAROM /ponad 100 prac/
- Międzynarodowy Obóz MDP w Lubiniu z udziałem młodzieży z Węgier i Polski (z naszej
gminy udział wzięło 15 uczestników w tym z OSP Krzywin – 2, OSP Bieżyn – 2,
Łuszkowo –2, Jerka- 1, Bielewo-2, Kopaszewo – 2, Zgliniec – 1, Rąbiń – 3
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-

wyjazd młodzieży na Międzynarodowy Obóz Pożarniczy w GYULA na Węgrzech udział
wzięło 5 uczestników i tak z OSP Krzywiń,- 2, Świniec – 1, Zbęchy Pole – 1, Zgliniec –
1.

Ponadto w dniu 10 października Ochotnicza Straż Pożarna w Jerce obchodziła jubileusz
- 75 lecia.

IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1. Gospodarka Odpadami
Na Składowisku Odpadów Komunalnych w 2004 zgromadzono 1.550 Mg odpadów
i uzyskano 39.079,-zł wpłat od firmy IRYS i innych dostawców. Ponadto na bieżąco
wykonywano niwelacje terenu składowiska za kwotę 17.000,-zł z. Koszty obsługi
administracyjnej składowiska wynosiły 29.860,-zł (1 etat i 1 umowa zlecenie). Do Urzędu
Marszałkowskiego odprowadzono opłatę w kwocie 16.600,-zł za korzystanie ze środowiska
(składowanie odpadów)
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Uchwały Rady Miejskiej z
dnia 24 lipca 2001 r. przeprowadzono w 2004 roku kontrolę odnośnie gospodarki odpadami
powstającymi na terenie posesji. Kontrolą objęto 220 posesji w 22 miejscowościach.
W stosunku do właścicieli nieruchomości, w których stwierdzono naruszenia powyższej
Uchwały zastosowano pouczenie.
W trakcie przeprowadzonej kontroli zostało zawartych z firmą „IRYS”, zajmującą się
wywozem odpadów na terenie tutejszej gminy 14 umów.
Właściciele 30 –stu posesji przedstawiło dowody wpłaty na wywóz odpadów na gminne
składowisko odpadów w Czerwonej Wsi.
Przeprowadzono również wyrywkową rekontrolę w 9-ciu wcześniej kontrolowanych
posesjach w miejscowościach: Bielewo, Rąbiń, Zbęchy Pole, Bieżyń. Każdy
z kontrolowanych właścicieli posesji przedstawił dowód wpłaty za wywóz odpadów za
składowisko gminne w Czerwonej Wsi.

2. Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
W roku 2004 obsługiwano przede wszystkim budynki komunalne, jednostki organizacyjne
gminy, a także odbiorców indywidualnych z terenu miasta i gminy z którymi zawarto umowy
na wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w kontenerach KP-7. W celu sprawnego
i prawidłowego obsłużenia odbiorców wyremontowano systemem gospodarczym
5 kontenerów KP-7 do wywozu nieczystości stałych oraz beczkowóz do wywozu nieczystości
płynnych.
W celu zapewnienia stałej czystości w okresie letnim na terenach rekreacyjnych podpisano
umowy na wywóz nieczystości stałych z właścicielami działek rekreacyjnych
w miejscowościach: Cichowo – 46 umów, Mościszki – 14 umów, Jurkowo-Dębiec
– 13 umów. Oprócz tego rozstawiono pojemniki i dokonywano systematycznego wywozu
nieczystości w obrębie jezior : Krzywiń, Żelazno oraz Zbęchy.
W roku 2004 wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 22.650,60 zł.
W okresie sprawozdawczym zostały wysłane pisma do 42-u właścicieli nieruchomości
w miejscowości Jerka. Pisma otrzymali właściciele nieruchomości, którzy nie posiadali
przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W piśmie wyznaczono ostateczny termin
dokonania przyłącza na koniec września 2004 r.
W okresie grudzień 2004 - styczeń 2005 dokonano rekontroli na 11-tu posesjach znajdujących
się przy ulicach: Szkolna, 3 Maja, Kościańska. Wyniki kontroli to:
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2 właścicieli posesji nie zastano w domu,
1 przyłącze zostało wykonane w wyznaczonym terminie,
7 –iu właścicieli nieruchomości zostało ukaranych mandatem karnym, wraz z nowym
terminem wykonania przyłącza,
sporządzono 1 wniosek do sądu.

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. W tym też okresie dokonano przecinki krzewów ozdobnych na terenie parków
i skwerów w Krzywiniu. W miesiącu lutym i marcu prześwietlano korony drzew na terenie
jeziora Krzywiń, parku przy ul. Kościańskiej oraz całego miasta.
W okresie wiosennym oczyszczano ulice z piasku i innych zanieczyszczeń. Na bieżąco
naprawiano wyrwy w jezdniach oraz znaki drogowe. Również w okresie wiosennym
przystąpiono do kompleksowego przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego
na terenie jezior: Krzywiń i Cichowo. Na terenie przy jeziorze w Krzywiniu wyremontowano
pomosty, ławki, naprawiono i pomalowano wszystkie urządzenia znajdujące się na placu
zabaw dla dzieci, wytyczono i nawieziono świeżego piasku na boisko do siatkówki plażowej.
Oprócz tego zrekultywowano plażę poprzez nawiezienie świeżego piasku i kilkakrotne
przebronowanie całej plaży. W tym też czasie wyremontowano i pomalowano urządzenia
placu zabaw dla dzieci przy ul. Powstańca Lewandowskiego.
Na terenach rekreacyjnych Cichowa wyremontowano drewniane balustrady przy plaży
i parkingach. Odnowiono ławki znajdujące się przy plaży jeziora poprzez oczyszczenie
i pomalowanie. Plażę zrekultywowano poprzez nawiezienie świeżego piasku i wielokrotne
przebronowanie.
W tym też okresie przejęto od Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych
w Kościanie i zagospodarowano teren drugiej plaży oraz pola biwakowego wraz z budynkami
od Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Poznaniu.
Równocześnie prowadzono prace porządkowe placów, parków i ulic w miejscowościach:
Lubiń, Jerka, Bielewo, Bieżyń i wielu innych. Wykonano również prace porządkowe na
terenie Centrum Pomocy Rodzinie w Zglińcu.
W okresie letnim systematycznie dbano o porządek na terenach rekreacyjnych i innych naszej
gminy. W tym też okresie przycinano żywopłoty, wykaszano trawniki, odchwaszczano
klomby i wazy kwiatowe. Objęto stałą pielęgnacją zieleń i klomby naszego miasta.
Prowadzono na bieżąco letnie utrzymanie plaż.
Włączono się również w akcję „ Sprzątanie Świata „ poprzez zbieranie worków ze śmieciami
z terenu gminy. W ciągu całego roku systematycznie opróżniano kosze uliczne, pojemniki,
kontenery na terenie miasta i gminy. Na bieżąco utrzymywano tereny zielone w Krzywiniu,
Lubiniu, Rąbiniu, Bielewie, Cichowie, Jerce i innych miejscowościach.
W okresie letnim sprzątano tereny rekreacyjne w Cichowie, naprawiano zniszczone
balustrady. Ponadto wykonywano szereg prac związanych z obsługą imprez kulturalno –
rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz organizacje
społeczne.

4. Remonty budynków komunalnych:
W roku 2004 administrowano 16 budynkami oraz 12 lokalami użytkowymi.
Ogólne koszty utrzymania budynków wyniosły 121.931,60 zł. z tego na zakup węgla do
dwóch bloków w minionym roku 28.179,84zł, opłaty za energię elektryczną 9.042,19 zł,
wynagrodzenie palaczy 8.345,73zł, składki na ZUS 1.155,07 zł, ubezpieczenia budynków
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1.713,00 zł, usługi kominiarskie 2.035,16 zł, badania drożności przewodów kominowych
1.743,00 zł.
Na remonty budynków komunalnych wydatkowano 58.011,74 zł i wykonano następujące
prace:
 Ul. Strzelecka 13a – wymiana 7 szt. okien na wartość 9.369,60 zł,
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.221,06 zł,
- wymiana zamków drzwi wejściowych – 173,53 zł,
- zamontowanie wodomierza oraz naprawa instalacji wodnej w kotłowni
budynku – 734,30 zł,
- wymiana przy zmianie najemcy ogrzewacza wody oraz grzejnika w mieszkaniu
nr 15 – 652,15 zł.
 Ul. Kościańska 5 – remont mieszkania nr 8 / całkowita naprawa oberwanego sufitu
w pokoju / - 1.096,78 zł.
 Ul. Gen.Chłapowskiego 34 – Ośrodek Zdrowia Sp.” Kozber”- wymiana 6 szt.
okien – 9.644,10 zł,
- Ośrodek Zdrowia Sp. „ Salus „ – wymiana 3 szt. okien – 3.608,76 zł,
- Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych – 2.562,00 zł.
 Wieszkowo – punktowy remont dachu, założenie rynien, montaż parapetów,
drobne prace murarskie – 3.210,00 zł.
 Gierłachowo – punktowy remont dachu, drobne prace murarskie – 1.410,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych – 1.706,29 zł,
- wymiana 2 okien w mieszkaniu nr 2 – 1.971,52 zł.
 Cichowo – naprawa dachów na budynkach przejętych od Kolumny Transportu
Sanitarnego w Poznaniu oraz od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa –
2.738,11 zł.
 Rąbiń – naprawa dachu oraz drobne prace murarskie – 2.028,54 zł.
 Bieżyń – Ośrodek Zdrowia – położenie płytek – 733,67 zł,
- wykonanie i montaż balustrad – 2.440,00 zł.
 Łuszkowo – wymiana dwóch okien w mieszkaniu nr 2 – 1.754,00 zł.
 Krzywiń, ul. Powst. Lewandowskiego 6a – siedziba Referatu Służb Technicznych
UMiG Krzywiń – przystosowanie pomieszczeń do potrzeb Referatu poprzez:
- remont dachu – wymiana pokrycia wraz z opierzeniami oraz rynien – 5.500,00
- wstawienie dwóch okien, malowanie pomieszczeń biurowych oraz socjalnych,
remont instalacji wod.-kan. – 9.074,40 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego wraz z przyłączeniem do sieci – 2.783,60
zł,
- wykonanie i montaż 3 bram garażowych – 11.887,91 zł,
- roboty murarskie – 3.000,00 zł.

5. Prace interwencyjne
- Program „ROWY”
W roku 2004 we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem
Pracy i Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie realizował
program aktywizacji zawodowej bezrobotnych „ROWY”, był to program trwający od 26
kwietnia do 22 października 2004 roku i przeznaczony dla osób zagrożonych trwałym
bezrobociem nie posiadających prawa do zasiłku. Zatrudniono w sumie 20 osób, które
podzielono na 5 grup roboczych. Grupy te pod nadzorem pracowników WZMiUW
w Lesznie oraz pracowników urzędu pracowały przy koszeniu i czyszczeniu rowów
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melioracji podstawowej, a w szczególności: Struga Łagowska, Lubiń A, Lubiń B, Wyskoć,
Cichowo – Zbęchy, Doprowadzalnik Rąbiń, Bielewo – Żelazno, Kościański Kanał Obry.
Łącznie konserwacją objęte zostało 60,10 km kanałów melioracji podstawowej. Ponadto,
jako prace dodatkowe nie objęte harmonogramem, wykonano:
- wykoszenie rowu melioracji szczegółowej w miejscowości Bieżyń,
- zakrycie rowu odprowadzającego wody deszczowe w miejscowości Jurkowo,
- odbudowa rowu odwadniającego przy ul. Stefaniaka w Lubiniu,
- wyczyszczenie rowu odwadniającego przy ul. Bieżyńskiej w Lubiniu.
- Program specjalny „Musi się udać”
Wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych i Powiatowym Urzędem Pracy w roku 2004
prowadzony był również program specjalny „MUSI SIĘ UDAĆ”, w którym zatrudnionych
zostało 12 osób na okres od 30 grudnia 2003 roku do 30 września 2004 roku. Podczas
realizacji programu zatrudnieni pracownicy wykonali następujące prace:
- Czyszczenie i wycinka zakrzaczeń przy następujących drogach na terenie gminy:
Kopaszewo-Rogaczewo Wielkie, Rogaczewo Małe – Kopaszewo, Jerka –Rąbiń, Krzywiń
– Wieszkowo – Żelazno – Lubiń, Czerwona Wieś – Kuszkowo, Teklimyśl – Miąskowo –
Czerwona Wieś, Zbęchy Pole – Bieżyń, Bieżyń – Cichowo, Bieżyń – Łagowo, Nowy Dwór
– Zbęchy Pole – Zbęchy Wieś – Łuszkowo, Jerka Rudki – Kopaszewo,
- Budowa ścieżek rowerowo-pieszych z kostki brukowej: Lubiń, ul. Stefaniaka, Bieżyń –
droga do Cichowa
- Nowe miejsca pracy
Pod koniec okresu sprawozdawczego zostało utworzone nowe miejsce pracy, na którego
wyposażenie uzyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w wysokości
8.000 zł . Zatrudniono 3 osoby bezrobotne, których zadaniem jest praca na rzecz
podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Krzywiń m.in. budowa „kolejki parkowej”
w Cichowie – drugiej tego typu kolei w Europie oraz prace porządkowe na terenach
rekreacyjnych.
W ramach powyższych programów wykonano również następujące prace malarskie:
 Centrum Pomocy Rodzinie – Zgliniec – malowanie wnętrz
 Siedziba Referatu Służb Technicznych – malowanie wnętrz
 Budynki komunalne w Krzywiniu – malowanie klatek schodowych
 Dom Strażaka w Jerce – malowanie całości
 odmalowanie pomostów, ogrodzeń i ławek w Cichowie i Krzywiniu
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.
Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 59.543 zł i były to koszty części wynagrodzeń wraz
z pochodnymi, narzędzi oraz środków BHP. Powiatowy Urząd Pracy refundował część
wynagrodzenia zatrudnianych pracowników oraz składki ZUS, łączna kwota refundacji
wyniosła 192.491 zł.
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- Punkty informacyjne dla rolników
W roku 2004 dzięki współpracy pomiędzy gminami, Powiatem, Powiatowym Urzędem
Pracy oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstały na terenie gminy
Krzywiń 3 Punkty Informacyjne Dla Rolników: w Krzywiniu, Jerce i Bieżyniu. W ramach
podpisanego porozumienia gmina zapewniła lokal wraz z jego utrzymaniem, Starostwo
wyposażyło je w niezbędny do działania sprzęt, koszty zatrudnienia pracowników ponosi
Powiatowy Urząd Pracy, a ARiMR przeszkoliła pracowników. Dzięki tej inicjatywie
3 osoby z terenu gminy Krzywiń zyskały zatrudnienie, a rolnicy mogą liczyć na pomoc
informacyjną i merytoryczną na temat Funduszy Strukturalnych, wniosków obszarowych
oraz wielu innych spraw.

V. Zdrowie
1. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
W 2004 roku zrealizowane zostały następujące elementy programu:
- sporządzono korektę diagnozy nadużywania alkoholu na terenie miasta i gminy. Obecnie
ze zdiagnozowanym przez biegłego psychologa ZZA jest 68 osób.
- przeprowadzono 40 rozmów o charakterze interwencyjno-profilaktycznym, w wyniku
których wystosowano 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Kościanie (3 w
przygotowaniu) o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego oraz 11 wniosków o opinię
biegłego psychologa w kwestii uzależnienia od alkoholu. W wyniku powyższych rozmów
także 4 osoby podjęły leczenie dobrowolnie.
- przeprowadzono także rozmowy z członkami rodzin osób nadużywających alkohol.
- w ramach działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, między innymi:
zakupiono i przekazano materiały z dziedziny profilaktyki narkomanii dla Zespołu Szkół
w Jerce, Krzywiniu, Lubiniu oraz Szkoły Podstawowej w Bieżyniu, sfinansowano
Program Profilaktyczny „NOE”, dotyczący alkoholizmu, dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, w którym udział wzięło 145 uczniów, doposażono świetlice w
Czerwonej Wsi, Świńcu
i Kopaszewie oraz otwartą od 01.12.2004 r. świetlicę w
Wieszkowie, zakupiono art. spożywcze dla szkół i świetlic opiekuńczo-wychowawczych
dla 111 dzieci, sfinansowano wyjazd na pływalnię do Leszna dla dzieci ze świetlic (dwa
wyjazdy), opłacono prelekcję
z dziedziny profilaktyki dla uczniów III klas gimnazjum.,
dofinansowano urządzenie tzw. „niebieskiego pokoju”, zlokalizowanego w Komendzie
Powiatowej Policji w Kościanie. Pomieszczenie takie stanowi miejsce prowadzenia
czynności procesowych oraz działań profilaktycznych wobec nieletnich pokrzywdzonych
w wyniku przestępstwa, nieletnich sprawców czynów przestępczych, rozmów
profilaktycznych z nieletnimi zagrożonymi alkoholizmem i narkomanią oraz z nieletnimi
zagrożonymi przemocą domową, zakupiono art. spożywcze na zorganizowany w
Zbęchach balik dla dzieci, zorganizowano i opłacono dwa turnusy
kolonii
socjoterapeutycznych dla 34 dzieci z terenu gminy w C.P.R.
w Zglińcu,
zakupiono art. spożywcze na potrzeby, zorganizowanych w świetlicy w Świńcu zajęć pt.
„Wakacje dla dzieci wiejskich”, zakupiono nagrody oraz opłacono obsługę muzyczną na
organizowany corocznie przez Radę Gminną LZS Turniej Wsi, pod hasłem „Sport,
Rekreacja, Trzeźwość”, prowadzona była siłownia oraz pracownia informatyczna w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, przeprowadzono również kontrole
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie całej gminy pod kątem
przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
Ponadto wspierano merytorycznie i finansowo SKA „DOM”, którego jednym z zadań jest
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realizowanie części gminnego programu dotyczącej pracy z trzeźwymi alkoholikami,
współuzależnionymi członkami rodzin oraz ofiarami przemocy.
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „DOM” w Krzywiniu prowadziło następujące
działania: stałe dyżury pełnił „Punkt Konsultacyjny” z dziedziny uzależnienia od alkoholu
i narkotyków, w którym raz w miesiącu pomocy udziela psycholog, będący jednocześnie
biegłym sądowym naszej Komisji, orzekającym o uzależnieniu od alkoholu, przy
współpracy z Komisją Humanizacji Służby Zdrowia oraz
Kościańskim
Stowarzyszeniem Służby Zdrowia w hostelu CPR. w Zglińcu, został zorganizowany
plener malarski dla
19 osób niepełnosprawnych, współpracowano z Oddziałem
Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, udzielono
także pomocy psychologicznej, prawnej oraz terapeutycznej dla 30 członków, którzy w
większości są „trzeźwymi alkoholikami” lub członkami ich rodzin, zorganizowano
coroczny wyjazd na Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym
k/Zakopanego dla około 34 osób, wspierano merytorycznie i lokalowo grupy
Anonimowych Alkoholików i rodzinne Al.-Anon,
w pomieszczeniach
Stowarzyszenia spotykają się także członkowie Klubu Seniora, Koła Pań, Koła
Diabetyków, Koła Pszczelarzy, Koła PZW (około 200 osób miesięcznie).

2. Ośrodek Pomocy Społecznej
Rejon działania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje Miasto i Gminę Krzywiń. W Ośrodku
Pomocy Społecznej było zatrudnionych w 2004 roku 9 osób, na stanowiskach: kierownik,
główny księgowy, trzech pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, referent do
spraw świadczeń rodzinnych, oraz trzech pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych,
w tym jedna osoba na pół etatu opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi
w czasie
dowozu do Ośrodka Rehabilitacyjnego do Kościana.
Rok 2004 w pomocy społecznej był rokiem wielu zmian, które wniosła ustawa z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej obowiązująca od 1 maja 2004 roku. W wyniku jej
uchwalenia niektóre formy świadczeń zostały przeniesione z systemu pomocy społecznej do
systemu świadczeń rodzinnych, które z kolei wprowadziła również z dniem 1 maja ustawa
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu działał do 30 kwietnia 2004r na podstawie ustawy
o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r (tj.Dz.U.1998r Nr 64 poz.414 ze zmianami)
która od 1 maja 2004 roku została zamieniona ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r (tj.Dz.U.Nr 64 poz. 539 ze zmianami).
W/w ustawa definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Ośrodek Pomocy Społecznej działając zgodnie z w/w ustawą wykonuje zadania własne
o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym oraz zadania zlecone przez administrację
rządową.
Środki finansowe na realizację w/w zadań pochodzą z dwóch źródeł:
budżetu gminy /zadania własne/ i Ministerstwa Polityki Społecznej /zadania zlecone / środki
te są przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Od 1 maja 2004 roku Ośrodek realizuje również świadczenia rodzinne, prowadzi
postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych - przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne
i pielęgnacyjne.
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W roku 2004 na świadczenia w dziale 852 – rozdziale 85214- na zasiłki wydatkowano
278.883,21 złotych.
W tym z budżetu gminnego 99.988,64 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych
i fakultatywnych gminy, pozostałe 178.894,57 zł z budżetu centralnego wykorzystano na
realizację zadań zleconych gminie.
Udzielono pomocy niezależnie od rodzaju, formy i źródła finansowania 428 rodzinom.
W ramach zadań własnych przyznano pomoc 393 rodzinom natomiast z zadań zleconych
65 rodzinom.
W ramach zadań zleconych realizowane były następujące świadczenia:
Zasiłki stałe w okresie od stycznia do kwietnia 2004r otrzymywało 18 osób na łączną kwotę
28.006,-zł. Świadczenia te pobierały kobiety nie mogące podjąć pracę w związku
z wychowywaniem dziecka wymagającego stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej,
osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym,
rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym. Od miesiąca maja świadczenia te przeszły do świadczeń
rodzinnych jako świadczenia pielęgnacyjne.
28 osobom Ośrodek wypłacał zasiłki stałe wyrównawcze, na łączną kwotę 88.604,94 złotych,
w tym 10 osób to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. Świadczenia te od
m-ca maja nazywają się „zasiłkami stałymi”. Ośrodek realizował wypłacanie świadczenia
osobom tracącym prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych a wychowującym co
najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat w formie zasiłku okresowego gwarantowanego. Tą
pomocą objętych była 1 kobieta na kwotę 1.106,40 zł.
Kolejną pieniężną formą pomocy realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
zadań zleconych Gminie w formie ustalania i wypłacania macierzyńskich zasiłków
okresowych i jednorazowych. Uprawnionych do tej formy pomocy było 13 kobiet.
Wypłacono 44 świadczeń dla kobiet oraz 11 jednorazowych zasiłków macierzyńskich. Na tę
formę pomocy wydatkowano 14.438,66 zł.
Osobom, które nie miały możliwości pobierania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
z innego źródła, a miały uprawnienia do otrzymania tego rodzaju świadczenia Ośrodek ustalił
i wypłacał te zasiłki do 30 kwietnia ubiegłego roku 3 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne
na łączną kwotę 2.392,98 zł
Kolejną formą pomocy realizowaną przez Ośrodek jest opłacanie składki na ubezpieczenie
społeczne od osób pobierających zasiłki gwarantowane i zasiłki stałe dla kobiet
wychowujących dzieci wymagające stałej i bezpośredniej opieki a nie posiadających
ubezpieczenia z innego tytułu. Tą formą pomocy objętych było 14 osób, wydatkowano kwotę
9.243,25 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej od osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego,
a pobierających zasiłki stałe, okresowe gwarantowane opłacał składkę na ubezpieczenie
zdrowotne. 45 osób było objęte tą formą ubezpieczenia na łączną kwotę 9.074,18 zł
W ramach zadań własnych gminy realizowane były następujące świadczenia:
252 dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywało posiłki w szkole
w Krzywiniu, Turwi, Jerce, Lubiniu i Bieżyniu i Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie na
kwotę 51.005,61 zł.
W tym 11.344,-zł to środki przekazane z rezerwy centralnej budżetu państwa jako
dofinansowanie zadania własnego gminy..
45 dzieciom dopłacono do pobytu i wyżywienia w Przedszkolach Samorządowych
tutejszej gminy.
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210 rodzinom udzielono pomoc w formie zasiłków jednorazowych, pomoc ta była
udzielana na zakup żywności, opału, wyposażenia do szkoły, leków i leczenia. W przypadku
stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub
własnych zasobów materialnych, Ośrodek przyznawał pomoc w formie niepieniężnej.
Jak wcześniej zaznaczono zadania pomocy społecznej ustawodawca podzielił ze względu na
źródło finansowania oraz od 1 maja 2004r zmienił niektóre formy świadczeń.
I tak zasiłki okresowe, które były fakultatywnym zadaniem zleconym gminie przekształcono
w obligatoryjne zadanie własne gminy. Pomocą w formie zasiłków okresowych
przyznanych głównie z powodu bezrobocia i choroby udzielono 113 rodzinom na łączną
kwotę 56.330,- złotych W tym kwotę 35.295,32 złotych dofinansowano z budżetu państwa.
9 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, łączny koszt pomocy usługowej
wynosił 61.478,-zł.
Wszelka pomoc Ośrodka skierowana jest do indywidualnego klienta / rodziny, a wydanie
decyzji administracyjnej podejmuje się na podstawie wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego. Pracownik socjalny
kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych
osób do samostanowienia. Ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym
i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
W roku 2004 pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili przeszło 820 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 innej gminy –głównie wywiady alimentacyjne.
Oprócz przyznawania pomocy w formie zasiłków, pracownicy Ośrodka prowadzili
intensywną pracę socjalną zmierzającą w kierunku poprawy warunków życia podopiecznych.
Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z zadań własnych gminy.
Praca socjalna to działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację
w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do całego systemu
usług umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność życiową i godne uczestnictwo
w życiu społecznym. Jest to działalność niematerialna sprowadzająca się między innymi do
poradnictwa prawnego, psychologiczno-pedagogicznego i socjalnego. Świadczona jest
również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz
utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. 112 rodzinom udzielono pomocy tylko w postaci
samej pracy socjalnej.
Na terenie gminy działają Kluby Seniora w Krzywiniu, Świńcu, Kopaszewie Czerwonej Wsi
i Mościszkach. 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 2004 dofinansowanie działalności klubów wyniosło 7.203,55 złotych.
W roku 2004 Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki przekazane w ramach
dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dla rolników
poszkodowanych w wyniku suszy w 2003 roku –przekazano II turę w 2004r dotacji na ten cel.
Otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych 199 rolników kwocie 43.823,95 złotych.
Od 1 maja 2004r w Ośrodku Pomocy Społecznej została utworzona komórka do
realizacji świadczeń rodzinnych, które są zadaniami zleconymi. Środki finansowe na
wypłatę świadczeń rodzinnych /tj. zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków/
i utrzymanie stanowiska w całości pochodziły z budżetu państwa.
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Świadczenia rodzinne z przysługującymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w roku 2004 otrzymało 370 rodzin.
Na wypłaty powyższych świadczeń i utrzymanie stanowiska wydatkowano kwotę 836.120,93
złotych.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2004 roku 1.522 decyzje. Dwie osoby odwołały się
od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jedna decyzja została
utrzymana w mocy a druga do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji..
Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w ogólnopolskim systemie informatycznym dla pomocy
społecznej POMOST i za osiąganie niemal pełnej zgodności danych otrzymuje dodatkowe
środki finansowe na rozwój i utrzymanie systemu.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 231.400.97 zł z czego 114.500 zł
to udział środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

VI. Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Kolonie i obozy
W roku 2004 zgodnie z przyjętym regulaminem dofinansowano wypoczynek letni dzieci
i młodzieży. Łącznie z dofinansowania skorzystało 69 dzieci, które wzięły udział
w następujących formach wypoczynku: wyjazdy do Łeby, Ścięgny, Międzynarodowy Obóz
Pożarniczy w Gyula na Węgrzech, Obóz Pożarniczy w Lubiniu, dofinansowanie turnusu
rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego Dawida z Żelazna.
Z budżetu gminy wydatkowano łącznie kwotę 15.088 zł.

2. Stypendia
- System stypendialny Miasta i Gminy Krzywiń
W roku 2004 na mocy uchwały Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie zasad udzielenia
stypendium dla uczniów i studentów przyznano stypendium 86 osobom na ogólną kwotę
57.600 zł, w tym w okresie marzec-czerwiec - stypendium dla 46 uczniów i studentów po
150 zł miesięcznie i w okresie wrzesień-grudzień - stypendium dla 50 uczniów po 150 zł
miesięcznie - 30.000 zł.
- Stypendia unijne
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalanego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
złożony został przez Gminę Krzywiń w Instytucji Wdrażającej - Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego w dniu 14.10.2004 r. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pod
względem formalnym i merytorycznym w dniu 6.12.2004 r. podpisana została umowa
o dofinansowaniu projektu w kwocie 35.100,00 zł. 26 uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu objętych zostało pomocą stypendialną na okres
9 miesięcy w postaci refundacji kosztów nauki. Stypendyści mają refundowane wydatki
z tego tytułu od dnia złożenia wniosku tj. 14.10.2004 r. Uruchomienie płatności nastąpiło
w terminie późniejszym niż zakładał to harmonogram realizacji projektu. W miesiącu
grudniu 2004 r. zrefundowano wydatki na ogólną kwotę 7.020,00 zł, co stanowi 20%
dofinansowania.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dniu 16 lipca 2005 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól
w Lubiniu. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele organu prowadzącego,
Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły oraz organizacji związkowych
działających w Zespole Szkół w Lubiniu.
Do rozmowy konkursowej przystąpiło dwóch kandydatów, a pozytywną ocenę komisji
uzyskała pani Iwona Bereszyńska. Kurator Oświaty nie wyraził sprzeciwu i z dniem
1 września powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Lubiniu na okres pięciu lat
szkolnych pani Iwonie Bereszyńskiej.

I. Gminne Przedszkole Samorządowe:
Do Przedszkoli w 2004 roku uczęszczało 273 dzieci (do 13 oddziałów). Zatrudnionych
było 16 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno - obsługowych.
Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne w roku 2004 związane były
z doskonaleniem form i metod pracy w zakresie przygotowania dzieci do szkoły, Mały Polak
w Zjednoczonej Europie”- edukacja europejska dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie
sprawności fizycznej poprzez zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem
(indywidualnych, zbiorowych lub zorganizowanych) oraz promowanie zdrowego stylu życia.
W roku 2004 przeprowadzona była systematyczna praca w zakresie mierzenia jakości
pracy przedszkoli w zakresie diagnozy obszaru „Kształcenia”.
W 2004 roku w przedszkolach wykonano następujące remonty:
1. Przedszkole w Krzywiniu
Wykonano kapitalny remont jadalni i korytarzy przylegających do jadalni, wymieniono10 szt.
okien, wykonano kapitalny remont korytarza na II piętrze, odmalowano meble w trzech salach
(stoły, krzesła) oraz wymieniono 3 sztuki drzwi (księgowość).
2. Przedszkole w Jerce
Odmalowano salę dydaktyczną dla 6-latków, kuchnię oraz zaplecze kuchenne, zakupiono
meble stoły i krzesła dla oddziału 5-latków, doposażono plac zabaw oraz zakupiono kosiarkę
do trawy.
3. Przedszkole w Bieżyniu
Odmalowano salę dydaktyczną dla 6-latków oraz doposażono przedszkole w pomoce
dydaktyczne.
4. Przedszkole w Lubiniu
Odmalowano 2 sale dydaktyczne, sanitariaty i kuchnię.
5.Przedszkole w Kopaszewie
Doposażono plac zabaw przy przedszkolu, odmalowano urządzenia na placu zabaw oraz
opłotowanie przed przedszkolem.
6.Przedszkole w Bielewie.
Zakupiono meble do sali dydaktycznej, odmalowano urządzenia na placu zabaw oraz
opłotowanie przed przedszkolem.
7.Przedszkole w Świncu.
Doposażono plac zabaw, zakupiono piec c.o.
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Ponadto do wszystkich przedszkoli zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt
gospodarstwa domowego oraz wykonano wiele drobnych prac na rzecz poprawy estetyki
otoczenia przedszkoli.
Razem na remonty i doposażenie przedszkoli wydatkowano kwotę 61.276 zł
Przedszkola pozyskały w 2004 r. dodatkowe środki pozabudżetowe w wysokości 23.581 zł.
Na kwotę tą złożyły się wpłaty sponsorów oraz wartość prac wykonanych nieodpłatnie na
rzecz przedszkoli.
Zorganizowano następujące uroczystości w przedszkolach:
1. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
2. Uroczystości Pasowania na Przedszkolaka
3. Uroczystości gwiazdkowe „Jasełka” spotkanie przy opłatku
4. Uroczystości związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka.
5. Święta Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka.
6. Zakończenie roku szkolnego.
Przedszkolaki uświetniły uroczystości Jubilatom w Domu Strażaka z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego, dzieci wyjeżdżały z programem artystycznym do Domu Pomocy Społecznej
w Mościszkach.
Ponadto przedszkolach prowadzone są zajęcia z rytmiki finansowane przez rodziców.
W realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych widoczna była bardzo dobra współpraca
wszystkich nauczycieli z rodzicami oraz z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
Rok 2004 był rokiem, w którym uczniowie dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej po raz
pierwszy zdawali egzaminy zewnętrzne (w nowej formie). Był to rok promocji szkoły pod
kątem zwiększenia naboru uczniów poprzez organizowanie drzwi otwartych (dwukrotnie),
spotkań gimnazjalistów w szkole oraz wizyt dyrektora w gimnazjach na spotkaniach
z rodzicami.
W 2004 roku od stycznia do czerwca uczęszczało 151 uczniów do 6 oddziałów L.O., 75 do
3 oddziałów Z.S.Z. i 46 słuchaczy do 2 oddziałów L.O. dla Dorosłych (razem 272 uczniów
i słuchaczy). Od 1 września do do 6 oddziałów L.O. uczęszcza 127 uczniów, do
3 oddziałów Z.S.Z. 95 uczniów oraz do 2 oddziałów Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych 36 słuchaczy, co razem stanowi 258 uczniów i słuchaczy.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu pracowało od stycznia do sierpnia
18 nauczycieli, w tym 1 dyrektor, 9 nauczycieli pełnozatrudnionych i 7 nauczycieli
niepełnozatrudnionych i 1 nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim. Od września
zatrudnionych jest 17 nauczycieli, w tym dyrektor, 9 nauczycieli pełnozatrudnionych,
7 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarskim od
21.09.2004 r. Od września istnieje możliwość codziennego kontaktu uczniów, rodziców
i nauczycieli z pedagogiem szkolnym. W szkole zatrudnionych jest 9 pracowników
administracji i obsługi, w tym 1 palacz sezonowo, co razem daje średnioroczne zatrudnienie
6,5 etatu. W 2004 roku szkołę ukończyło 72 uczniów, w tym 58 absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego oraz 14 absolwentów dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Z 58 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego świadectwa dojrzałości otrzymało 52
abiturientów, z których 38 kontynuuje naukę na studiach wyższych, 16 w szkołach
policealnych, 4 nie podjęło nauki.
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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 Profilaktyczny,
Szkolny System Oceniania i Szkolny Zestaw Programów Nauczania. W związku ze zmianami
prawa oświatowego dostosowano dokumentację szkoły do nowych wymagań. Nauczyciele
starali się aktywizować uczniów poprzez poszukiwanie atrakcyjnych metod i form nauczania
oraz wykorzystywanie bogatej bazy dydaktycznej. Działalność szkoły w sferze dydaktycznej
i wychowawczej była monitorowana w procesie wewnętrznego mierzenia jakości pracy
szkoły.
Wiele działań podjęto na przygotowanie absolwentów do dalszej edukacji i właściwego
wyboru kierunku studiów. W tym celu zorganizowano wyjazd uczniów klasy IIbz ZSZ do
Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie na zajęcia z doradcą zawodowym, wyjazd uczniów
klas IV LO na Poznańskie Targi Edukacyjne Akademickiego Centrum Informacyjnego
w Poznaniu oraz spotkania uczniów klas maturalnych z doradcą z Akademickiego Centrum
Informacyjnego w Poznaniu i zajęcia dla uczniów klas maturalnych w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie.
Rozbudzano wśród uczniów potrzebę niesienia pomocy innym poprzez przygotowanie
i przeprowadzenie przez wychowawców i pedagoga szkolnego wielu akcji, między innymi:
akcji honorowego oddania krwi przez 18 uczniów w Stacji Krwiodawstwa w Kościanie,
przedświąteczną zbiórkę produktów spożywczych ofiarowanych przez mieszkańców gminy
w celu przekazania ich młodzieży z rodzin mających trudną sytuację materialną. Zebrano ok.
180 kg produktów i obdarowano paczkami 25 rodzin.
Duże zaangażowanie nauczycieli również w pracy pozalekcyjnej owocuje wieloma
osiągnięciami uczniów w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu
powiatu i województwa. W roku 2004 uczniowie szkoły brali aktywny udział w licznych
konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, takich jak Olimpiada
Biologiczna- udział 4 uczniów, Powiatowy Konkurs Matematyczny „Finansista” zajęcie I i IV
miejsca, Powiatowy Konkurs Matematyczny w Gostyniu: „Matematyka liczy się w życiu” udział 2 drużyn pięciosobowych i zdobycie V miejsca, Wielkopolski Konkurs „Nasza
Europa”- udział 9 uczniów w eliminacjach szkolnych (1 uczeń zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego), Międzyszkolny konkurs „Pasja Jezusa Chrystusa” w Krzywiniu - udział 11
uczniów, zdobycie I miejsca, Olimpiada Teologii Katolickiej: udział 2 uczniów w etapie
diecezjalnym, „Mój rok 2004 nadzieje – rozczarowania – spełnienia” - udział 3 uczennic,
zdobycie 1 wyróżnienia (etap regionalny), Konkurs „Newsweek junior” – udział redakcji
gazetki szkolnej „Earth”, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” - udział 22 uczniów, 4 uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego,
Powiatowy Turniej Aerobiku w Kościanie - udział 1 drużyny (6 uczennic), zajęcie III miejsca,
Powiatowy Turniej Palanta w Kościanie - udział 1 drużyny (12 uczennic), zajęcie I miejsca,
Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Juniorów i Juniorek w Jerce - dwa I miejsca, trzy
II miejsca, Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego - zajęcie III i IV miejsca (zespołowo),
W szkole prowadzone są również koła zainteresowań: dwa koła polonistyczne, Klub
Europejski, koło biologiczne, koło historyczne, koło filozoficzno-teologiczne, koło
matematyczne, Kawiarenka Literacko-Artystyczna, koło teatralne, Do znaczących osiągnięć
uczniów uczęszczających na zajęcia kół zainteresowań można zaliczyć: wydawanie dwóch
szkolnych gazetek: „Earth” (w 2004 dwa numery) i „nota bene” (w 2004 trzy numery),
współpracę gazetki „nota bene” z „Gazetą Kościańską” w ramach projektu „ze szkolnej ławy”
(co miesiąc strona „nota bene” w „Gazecie Kościańskiej”), prezentację inscenizacji „Etiuda
na temat…” podczas międzyszkolnej imprezy pt. „Żakinada” oraz na Jarmarku Soplicowskim
w Cichowie organizowanym przez Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne.
Aktywnie działał Samorząd Uczniowski, który prowadzi sklepik uczniowski i radiowęzeł,
uruchomił kawiarenkę oraz zorganizował międzyszkolną imprezę „Żakinada”.
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W roku 2004 prowadzone były także działania na zwiększenie naboru do klas pierwszych
w tym celu przeprowadzono spotkania promujące szkołę, w których wzięli udział rodzice
i uczniowie gimnazjów na terenie gminy. Dwukrotnie zorganizowano „Drzwi Otwarte” dla
gimnazjalistów (22.02.2004 r. i 18.04.2004 r.). Systematycznie informowano prasę i lokalne
radio o sukcesach i osiągnięciach uczniów oraz o ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły.
Organizowano konkursy, w których uczestniczyli również gimnazjaliści z gminy i powiatu.
Zapraszano gimnazjalistów do udziału w imprezach szkolnych np. Żakinada.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2004 roku pozyskano dodatkowo 5.100,00 złotych środków pozabudżetowych. Środki te
zostały wykorzystane głównie na zakup pomocy naukowych. Z budżetu szkoły na ten cel
przeznaczono 8.818,00 zł. Zakupiono między innymi: stoły tenisowe, broń strzelecką, fantom
do nauki resuscytacji, sprzęt do odtwarzania płyt CD na egzamin maturalny, aparat cyfrowy
oraz sprzęt komputerowy. Ponadto w starej części budynku szkoły wymieniono okna
w sekretariacie, gabinecie dyrektora i sali 215. W sali tej wydzielono osobne pomieszczenie
dla serwerów obsługujących sieć komputerową. Odmalowane zostały: salka gimnastyczna,
szatnie, sala 215 oraz wnęki okienne w pomieszczeniach, w których wymieniono okna.
Naprawione zostały uszkodzone fragmenty dachu oraz rynny. Na korytarzach szkoły zostały
zamontowane obudowy grzejników, zgodnie z zaleceniami Terenowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kościanie. Wykonany został przegląd techniczny budynku oraz badanie
instalacji elektrycznej. Na remonty i modernizację budynku wydano w 2004 roku
12.337,00 złotych z budżetu szkoły.
Szkoła utrzymywała stały kontakt z zakładami pracy, w których uczniowie ZSZ odbywają
zajęcia praktyczne. Współpraca z zakładami owocuje nie tylko dobrym przygotowaniem
zawodowym młodocianych pracowników, ale również nieodpłatnym wykonywaniem przez
pracodawców prac na rzecz szkoły (usługi ślusarskie, malarskie, stolarskie, elektryczne).
Wszystkie zaplanowane cele i zamierzenia na 2004 rok zostały zrealizowane. Szkoła
utrzymała swoją pozycję na rynku edukacyjnym i zyskała popularność w środowisku
lokalnym, co potwierdza większa ilość przyjętych uczniów do klas pierwszych w stosunku do
liczby absolwentów kończących szkołę (75/72).

III. Zespół Szkół w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
Do szkoły od września 2004 roku uczęszcza 461 uczniów, z czego 290 do szkoły
podstawowej i 171 do gimnazjum. Nauka odbywa się w 20 oddziałach, z czego 13 w szkole
podstawowej i 7 w gimnazjum ,w tym 1 oddział klasy specjalnej. Z ogólnej liczby uczniów do
szkoły dowożonych jest 236 uczniów z 10 miejscowości. Zajęcia w szkole rozpoczynają się
o godz. 725 a kończą o 1440
W szkole zatrudnionych jest 37 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym:
- 29 pełnozatrudnionych,
- 4 niepełnozatrudnionych,
- 1 dopełniający etat innej szkoły ( p. I. Jęcz),
- 1 wychowawca świetlicy,
- 1 bibliotekarz.
- 1 pedagog
- 3 pracowników administracji
- 6 pracowników obsługi (w tym 2 osoby w wymiarze 0.6 etatu)
- 1 palacz ( w okresie sezonu grzewczego)
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W roku sprawozdawczym 10 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.
Ogółem w placówce pracuje 14 nauczycieli dyplomowanych, co stanowi 38% ogółu
zatrudnionych.
W roku szkolnym 2004/2005 szkoła została wytypowana do zewnętrznego mierzenia jakości
pracy szkoły. W związku z tym dyrektor szkoły opracował harmonogram tego mierzenia.
W chwili obecnej zrealizowano 35 % zadań nakreślonych w harmonogramie. Przewidywany
czas zakończenia procesu – kwiecień 2005.
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
W 2004 roku 1 uczeń został nieklasyfikowany ,7 uczniów nie otrzymało promocji , 6 uczniów
gimnazjum podjęło naukę w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kościanie, 4 uczniom rada
pedagogiczna wyznaczyła egzaminy poprawkowe, rodzice 4 uczniów otrzymali listy
gratulacyjne Ponadto szkoła realizuje 25 godzin nauczania indywidualnego ( 4 uczniów)
i
7 godz. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ( 2 uczniów). Średnia ocen bez klas I-III
wynosiła 3,8
Losy absolwentów, którzy ukończyli gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004: Gimnazjum
ukończyło 60 uczniów, w tym 5 uczniów ukończyło klasę specjalną w szkołach średnich
naukę podjęło 42 uczniów, co stanowi 76% ogółu w zasadniczych szkołach zawodowych
naukę podjęło 13 uczniów, co stanowi 24%, 3 uczniów klasy specjalnej kontynuuje naukę
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Kościanie, 2 uczniów kontynuuje naukę
w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie. Corocznie uczniowie klas III gimnazjum biorą
udział w organizowanych spotkaniach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie i Kościanie
w celu przybliżenia problemów orientacji zawodowej. Ponadto organizowane w są wyjazdy
do Medycyny Pracy w Lesznie w celu przeprowadzenia badań pod kątem wybranego zawodu
i umożliwienie skompletowania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie gimnazjum w minionym roku brali udział w 6 konkursach przedmiotowych.
W etapie szkolnym udział wzięło 84 uczniów, co stanowi 47,2% ogółu uczniów gimnazjum.
Do etapu rejonowego zakwalifikował się 1 uczeń i reprezentował szkołę w rejonowym
konkursie historycznym. Uczniowie brali również udział w konkursach i imprezach
organizowanych przez różne instytucje, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu,
a mianowicie:
- konkursy matematyczne: „Wiedza bez tajemnic” , „Kangur 2004”- w kategorii KADET 33 uczniów, JUNIOR - 12 uczniów, MALUCH - 18 uczniów, BENIAMIN - 16 uczniów”,
„Igrzyska olimpijskie w matematyce” , powiatowy konkurs „FINANSISTA”,
- konkursy literackie: „Gen.Chłapowski – „Życie i Dzieło”, „konkurs recytatorski”, „IV
Regionalny Konkurs Literacki”, „XXII Dziecięco-młodzieżowy Konkurs Recytatorski”, XI
Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych”, „List do ulubionego pisarza”, „ Konkurs
Mitologiczny”
oraz w wielu innych konkursach , takich jak „ Konkurs wiedzy pożarniczej” , „Ogólnopolski
Turniej Ruchu Drogowego” , konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, konkurs
„Zagrożenia zdrowotne w moim otoczeniu”, konkurs „Moje zdrowie i higiena każdego dnia”,
„ Międzyszkolny Konkurs Religijny „ Pasja Jezusa Chrystusa”, „Szansa na sukces”,
„Alkoholizmowi i narkomanii Mówimy NIE” – konkurs powiatowy, uczniowie zajęli V i VI
miejsce, „Tęcza” – konkurs plastyczny”, „Uwaga zagrożenia”, Turniej Gier Komputerowych
zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Ponadto w szkole zorganizowano 13 konkursów na wszystkich etapach edukacyjnych
o różnej tematyce np. konkursy; „ Znam baśnie Andersena”, „Znam lektury” – konkurs dla
klas II, „Strażak ratownik
w akcji” – konkurs plastyczny, „ Dobry kolega” – literacki dla
klas II i III, „ Palić nie palić – oto jest pytanie – dla klas V, „ Brzechwa dzieciom” –
recytatorski, „Wiedzy o krajach anglojęzycznych”, „ Najpiękniejszy stroik
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bożonarodzeniowy”, „ Nasz Patron”, „ Kubuś nasz przyjaciel”,” Zwierzęta Świata”, „Szkolny
konkurs wiedzy o AIDS”, „Mistrz czytania”
W szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w ramach kół przedmiotowych
i zainteresowań z przydziału godzin ( 17 form zajęć). Jednakże oprócz zajęć planowych
wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły nauczyciele prowadzą również zajęcia
nieodpłatne ( 9 form zajęć), według pomysłów i postulatów uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem takich zagadnień jak : wyrównywanie braków w opanowaniu materiału,
przygotowania do egzaminów zewnętrznych, udział
w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, rozwijanie zainteresowań uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego,
orientacja zawodowa i planowanie kariery szkolnej ( zespól wczesnych oddziaływań
wychowawczych oraz szkolny ośrodek kariery).
Szkoła tradycyjnie czynna była w czasie ferii zimowych. W roku 2004 na nieodpłatne
dyżury zapisało się 21 nauczycieli, a dominujące formy zajęć to: zajęcia rekreacyjno –
sportowe w sali gimnastycznej oraz na przygotowanym przez nauczycieli wychowania
fizycznego lodowisku, zajęcia informatyczne, imprezy klasowe ( Dzień Babci, baliki,
dyskoteki), kursy przygotowawcze do egzaminów końcowych i zajęcia wyrównawcze, próby
teatrzyku szkolnego, zajęcia sekcji modelarskiej.
W roku 2004 uczniowie otrzymali pomoc socjalną i tak 53 uczniom przyznano obiady
z Ośrodka Pomocy Społecznej, 20 uczniom przyznano śniadania ufundowane przez Rotary
Club, 19 uczniom klasy pierwszej przyznano wyprawki szkolne.
W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele imprez szkolnych, między innymi: Święto
Patrona Szkoły, Studniówka klas III gimnazjum, Dzień Europejski i Święto Wiosny, Święto
Ziemi, 213 rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja, Festyn rodzinny „Radość dzieci –
naszym szczęściem” – zorganizowany przy aktywnej pomocy Automobilklubu
Leszczyńskiego, Święto Sportu Szkolnego – bieg ulicami miasta Krzywinia uczniów naszej
gminy, 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 2004 odbyły się również imprezy klasowe: Dzień Babci i Dziadka, Bale i zabawy
karnawałowe, Dyskoteki walentynkowe, Andrzejki klasowe, Spotkania opłatkowe.
W okresie sprawozdawczym młodzież brała udział w różnych formach zorganizowanego
przez szkołę wypoczynku:
- Łeba - 5-dniowy pobyt nad morzem dla 25 uczniów,
- Ścięgny 2 turnusy po 7 dni dla 19 uczniów,
- Kotlina Kłodzka – 3 dniowa wycieczka dla 42 uczniów,
- Brzednia – biwaki -3 dniowe dla 79 uczniów,
- Puck – sportowe wakacje 2004 udział wzięło 10 uczniów ( organizator UKS Promień),
oraz wyjazdy na Bieg Niepodległości w Górze Śłąskiej ,Bieg Sylwestrowy w Lesznie, Biegi
przełajowe w Pawłowicach, Biegi przełajowe w Żerkowie. Ponadto zorganizowano
15 jednodniowych wycieczek na terenie województwa, udział w nich wzięło 465 uczniów,
zorganizowano 16 wyjazdów uczniów do kina i teatru w Poznaniu m.in. film „Harry Potter”,
„Pasja”, „Gdzie jest Nemo”’ „Królowa śniegu”, oraz przedstawienie „W 80 dni dookoła
świata”, „Nawiedzony Dwór”, „Mój brat niedźwiedź”, „Balladyna”, „Rybki z ferajny”,
”Upadek”, „Piękna Lucyna”.
W szkole działa sekcja tenisa stołowego, której członkowie odnoszą liczne sukcesy
i reprezentowali szkołę na: Indywidualnych Mistrzostwach Tenisa Stołowego – Województwa
Wielkopolskiego w Taczanowie. Członkowie sekcji uczestniczą również
w
rozgrywkach na szczeblu rejonowym i powiatowym, w ramach działalności Klubu
Sportowego „PROMIEŃ” zorganizowano 2 wyjazdy uczniów na mecz piłki nożnej LECH
POZNAN – WISŁA KRAKÓW
i DYSKOBOLIA – GROCLIN WIELKOPOLSKI
w Poznaniu, każdego roku młodzież bierze udział w Biegu Olimpijczyka – Racot (w roku
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2004 - 30 osób), w roku sprawozdawczym młodzież brała udział w zawodach gminnych
i powiatowych w piłce nożnej, i lekkoatletyce oraz Gwiazdkowy Turniej o Puchar Starosty
Kościańskiego w piłce nożnej.
W roku 2004 miały miejsce inne wydarzenia, takie jak:
- „Góra grosza” (akcja charytatywna na rzecz dzieci z domu dziecka–ogółem zebrano 82,67 zł
w monetach groszowych),
- Akcja humanitarna – pomoc ofiarom tragedii w Biesłanie,
- Okolicznościowa wystawa „ pamiątek i prac uczniowskich tematycznie związanych
z patronem szkoły,
- Pomoc koleżeńska ( szkolna koło PCK przekazało rodzinom uczniów będących w trudniej
sytuacji materialnej dary zebrane od sponsorów i społeczności szkolnej),
-„ Zdążyć z pomocą” – pomoc dla ucznia,
- IV Wielkopolskie Forum Szkolnych Klubów Europejskich,
- Wielkopolski Program Prewencyjny „ Bezpieczna szkoła”
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono egzamin na kartę rowerową i motorowerową –
kartę rowerową otrzymało 41 uczniów, a motorowerową 17 uczniów.
Ponadto wprowadzono oryginalne pomysły z dziedziny nowatorstwa pedagogicznego:
- plenerowa „Droga Krzyżowa” w ramach lekcji religii( Kopaszewo – Rąbiń),
- popularyzacja motoryzacji w formie festynu z udziałem Automobilklubu
Leszczyńskiego,
- koncerty muzyczne klas klas I-III w ramach Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca,
- lekcja języka polskiego w klasach gimnazjalnych prowadzone metodą sądu literackiego,
- warsztaty teatralne dla uczniów gimnazjum,
- Klub Kinomana - oryginalny pomysł na krzewienie kultury filmowej.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku 2004 wykonano:
- wyburzono ścianę między salami 201 i 202 i uzyskano pełnowymiarową salę lekcyjną
202. Wykonano również naprawy instalacji elektrycznej, ściany zostały wyrównane,
położono jednolitą wykładzinę PCV, wymalowano klasę i wyposażono w nowe meble
szkolne.
- W sali 012 wykonano niezbędne prace elektryczne umożliwiające podłączenie nowej
pracowni internetowej dla szkoły podstawowej. Sala została wymalowana i wyposażona
w nowe meble.
- wymalowano sanitariaty w całym budynku oraz klatkę schodową od strony głównego
wejścia.
- prace remontowe w budynku Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu polegające na:
wydzieleniu z części klasy pomieszczenia na sanitariaty dla dziewcząt i chłopców , co
było zaleceniem PSSE w Kościanie. W tym celu wykonano ściany w płyt gipsowych,
wykonano instalację wodno- kanalizacyjną, zmodernizowano instalację elektryczną,
położono płytki
i całość łącznie z przyległą salą lekcyjną wymalowano oraz
wymieniono wykładzinę podłogową na korytarzu II piętra.
- kapitalny remont podłogi w sali 017( mała sala gimnastyczna) polegający na częściowej
wymianie desek, cyklinowaniu i malowanie całej podłogi.
- naprawę instalacji elektrycznej z częściową wymianą punktów świetlnych w sali 203 i 205
oraz w gabinecie higienistki
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Ponadto wymieniono meble szkolne w wyremontowanych salach tj. 202 i 012. Zakupiono
pomoce dydaktyczne ( słowniki językowe, atlasy , mapy, sprzęt sportowy, pomoce
chemiczne, książki, prenumeraty czasopism przedmiotowych, kino domowe sprzęt rtv, sprzęt
komputerowy , programy komputerowe. Oprogramowania komputerowe np. eurotesty do
6 przedmiotów w gimnazjum).
W 2004 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 6.952 zł, które pochodziły
z następujących źródeł:
- za udostępnianie pomieszczeń szkolnych ( sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica)
- 1.975,00 zł
- za prowizję ze zdjęć
– 653,00 zł
- dochód z festynu
– 1.975,00 zł,
prowizja z FINLIFE S.A.
- 2.349,00 zł,
Ponadto pozyskano z tytułu wynajmu pionu żywieniowego 9.325,12 zł.

IV. Zespół Szkół Jerka
1. Informacja o szkole:
Do Zespołu Szkół w 2004 roku uczęszczało 541 uczniów w tym:
- w szkole podstawowej - 341
- w gimnazjum
- 200
Z ogólnej liczby uczniów 366 było dowożonych, a przeciętnie w klasie było 24 uczniów
Dzieci uczyły się w 23 oddziałach (szkoła podstawowa – 15, gimnazjum – 8)
Szkoła zatrudniała 38 nauczycieli z tego 33 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych
(w tym 2 księży) oraz 1 etat uzupełniający. W roku 2004 zatrudnionych było 13 pracowników
administracyjnych i obsługi z czego 5 pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych.
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
W roku 2004 zorganizowano wiele imprez szkolnych i środowiskowych takich jak: Święto
Patrona Szkoły, Dzień Babci i Dziadka, Majówka, Mini Polagra.
Młodzież uczestniczyła w wielu konkursach organizowanych w szkole, a były to: konkurs
plastyczny: Historia naszej szkoły, konkurs na najaktywniejszą klasę, konkurs o tytuł
Prymusa Szkoły, konkursy przedmiotowe (z przedmiotów: język polski, matematyka,
biologia,chemia,fizyka, historia, geografia) oraz w konkursach plastycznych i konkursie
wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym organizowane m.in. przez Starostwo
Powiatowe, Komendę Powiatową Policji, Nadleśnictwo, Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej,
Ponadto młodzież brała udział w licznych zawodach sportowych na szczeblach gminnym,
powiatowym, rejonowym i wojewódzkim, zajmując wiele czołowych lokat i tak:
- na szczeblu gminnym: Indywidualne biegi przełajowe – II, III, IV, V m r. 1993 dziewcząt,
IV m r.1993 chłopców, IV m r. 1992 dziewcząt, V m r. 1992 chłopców, II m r.1991
dziewcząt, I,II,IV,V m r. 1990 chłopców, I,V m r. 1989 chłopców, Sztafetowe biegi
przełajowe – III m Szkoła Podstawowa, II m Gimnazjum dziewcząt, I m Gimnazjum
chłopców, Tenis Stołowy indywidualnie – I, IV m chłopców Szkoła Podstawowa, III m.
dziewcząt – Gimnazjum, I,IV m chłopców – Gimnazjum, Tenis Stołowy drużynowo– III
m. chłopców Szkoła Podstawowa, III m dziewcząt Szkoła Podstawowa, II m dziewcząt
Gimnazjum, I m chłopców Gimnazjum
- na szczeblu powiatowym: Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce indywidualnie – I i III m.
w biegu na 100m dziewcząt, I m sztafeta 4 x 100 m dziewcząt, II m w biegu na 300 m,
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III m w biegu na 1000m, Indywidualne biegi przełajowe – VI m r. 1993 dziewcząt, VI m r.
1991 dziewcząt, IV m r. 1990 chłopców, Sztafetowe biegi przełajowe – IV m Gimnazjum
chłopców, Unihokej – I m dziewcząt Gimnazjum II m chłopców Gimnazjum
- na szczeblu rejonu: Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce indywidualnie – III m w biegu na 100
m dziewcząt, Im – w rzucie oszczepem chłopców, Czwartki LA – I m rzut piłeczką
palantową r. 1993 dziewcząt, I m rzut piłeczką palantową r. 1992 chłopców, III m w
biegu na 60 m r. 1992 chłopców, I,II,III m w biegu na 600 m r. 1990 dziewcząt, I m. skok
w dal – r. 1990 dziewcząt, I,II m skok wzywż – r.1990 dziewcząt (Czterech uczniów
otrzymało statuetki za najlepszy uzyskany rezultat w przeliczeniu punktowym – II m r.
1993, III m r. 1994, II i III r.1990.)
- na szczeblu wojewódzkim: Udział w Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce indywidualnie –
w biegu na 100m i w rzucie oszczepem, Indywidualne biegi przełajowe – udział trzech
uczniów.
Ponadto w okresie sprawozdawczym przygotowano wystawę Jerka i okolice w fotografii oraz
rozpoczęto prace nad spisaniem historii Szkół z obwodu Jerki. W ramach przygotowania
młodzieży do wejścia na rynek pracy i lepszy start w dorosłe życie odbyły się wyjazdy do
Rejonowego Urzędu pracy w Lesznie i spotkania z przedstawicielami różnych grup
zawodowych. We wrześniu odbyło się spotkanie uczniów klas III gimnazjum ze studentami
różnych uczelni , którzy są absolwentami naszej szkoły. Przeprowadzono egzaminy na karty
rowerowe i motorowerowe. W ramach współpracy z gminą francuską Le Beny Bocage
uczniowie odwiedzili kolegów z Francji z zaprzyjaźnionej gminy, w wymianie brało udział
22 uczniów Zespołu Szkół w Jerce oraz 3 nauczycieli.
W szkole działa Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Ekologiczny, kółka zainteresowań
nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli: plastyczne, matematyczne, chór szkolny,
geograficzne. Zasady samorządności wdrażają Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej
kl.IV- VI i gimnazjum oraz Mały Samorząd Uczniowski kl I-III szkoły podstawowej,
maluchy wydają gazetkę Gacek a klasy starsze Korzystniak. Działa również Uczniowski Klub
Sportowy, w ramach klubu prowadzone są zajęcia z tenisa stołowego, piłki ręcznej
i siatkowej, tańca oraz LA oraz podnoszenie ciężarów,
W roku 2004 szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz Rodzinnych Domów
Dziecka GÓRA GROSZA ( zebrano kwotę 431,29 zł), zorganizowano pomoc dla uczniów
z rodzin potrzebujących, pomocy w postaci paczek świątecznych dla 40 rodzin (pieniądze
z konkursów, dyskotek, od sponsorów),
W okresie sprawozdawczym prowadzono również współpracę z rodzicami poprzez Dni
Otwarte Szkoły, spotkania z rodzicami,
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2004 roku:
- zakupiono 250 woluminów do biblioteki szkolnej, w szczególności lektury dla klas
gimnazjalnych, oraz słowniki i leksykony
- powstał gabinet do nauki biologii i chemii z pełnym wyposażeniem tj. dygestorium, stoły
i sprzęt do doświadczeń, odczynniki, pełne wyposażanie do prezentacji multimedialnychtelewizor, wideo+ DVD, projektor slajdów
- zakupiono sprzęt audio dla nauczycieli języków obcych i nauczania zintegrowanego
- zakupiono sprzęt nagłaśniający
- zakupiono wykładzinę do sali 105
- wymalowano podczas wakacji letnich: sanitariaty, kuchnię, sale lekcyjne 201, 202, 204,
205, 207,208, 107 część podłogi na sali gimnastycznej oraz częściowo korytarze szkolne,
- wygipsowano i wymalowano salę 105

26

- założono sieć komputerową ze stałym radiowym łączem do Internetu w księgowości,
sekretariacie, pokoju nauczycielskim, gabinetach dyrektorów oraz w bibliotece i nowej sali
komputerowej,
- założono kostkę brukową przed wejściem do budynku szkolnego o powierzchni 181 m ²,
- zakupiono art. malarskie celem wykonania remontów w księgowości, sekretariacie, pokoju
nauczycielskim oraz lamperii na sali gimnastycznej, remonty, te zostaną wykonane
w okresie ferii letnich,
- zakupiono dalszą część siatki do ogrodzenia boiska do piłki nożnej,
W roku 2004 pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 9.200 zł, które pochodziły
z prowizji ze sprzedaży zdjęć, prowizji PZU, imprez organizowanych w szkole, sklepiku
uczniowskiego.

V. Zespół Szkół w Lubiniu
1. Informacja o szkole:
Do Zespołu Szkół w Lubiniu w roku 2004 uczęszczało 258 uczniów (122 dziewczyny i 136
chłopców ) uczących się w 12 oddziałach. 6 oddziałów tworzyło Szkołę Podstawową (140
uczniów) i 6 Gimnazjum (118 uczniów). Zatrudnionych było 20 nauczycieli w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych, w tym 1 katecheta.
Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli Zespołu przedstawiają się następująco:
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 20, licencjat – 2.
Od 1 września 2004r. pedagog szkolny zatrudniony jest wymiarze 10 godz. tygodniowo.
Dzięki temu szybciej realizowane są wszystkie sprawy opiekuńcze oraz możliwe jest
prowadzenie godzin reedukacji dla dzieci z dysfunkcjami i upośledzeniem w stopniu lekkim.
Ponadto szkoła zatrudnia 4 osoby na stanowisku administracyjnym, w tym 1 etat trenera
ULKS oraz 4 pracowników obsługowych, w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Zadania dydaktyczne szkoły w 2004 roku realizowane były zgodnie z Planem Rozwoju
Szkoły i programem naprawczym opracowanym w celu poprawy poziomu osiągnięć
edukacyjnych uczniów Zespołu. W dalszym ciągu wyniki sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego są niezadowalające pomimo, że nie są najniższe w gminie. Rada Pedagogiczna
zapoznała się z raportem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i przeprowadziła
szczegółową analizę wyników z egzaminów, co pozwoli w znacznym stopniu poprawić
wyniki w przyszłości.
Udział w konkursach przedstawia się następująco:
- Konkursy przedmiotowe: w eliminacjach szkolnych (grudzień 2004r.) udział wzięło
62 uczniów gimnazjum, do eliminacji rejonowych zakwalifikowało się 9 uczniów.
(eliminacje rejonowe w 2005r. )
- Konkursy tematyczne: 13 uczniów, w tym 7 udział w rejonie, „Gwara Wielkopolska” – I
i IV miejsce, Międzyszkolny konkurs historyczny „Rok 2004 rokiem Armii Krajowej” – I
i II miejsce, Gminny Konkurs Recytatorski – I miejsce,
- Konkursy plastyczne: oprócz szkolnych konkursów dzieci i młodzież przystąpiły do
konkursów organizowanych na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim w sumie wysłano:
95 prac plastycznych,
- Osiągnięcia sportowe:
powiat – 2 uczniów indywidualne sukcesy w biegach;
2 w zawodach lekkoatletycznych oraz III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych , na których nie tylko
poszerzają wiadomości i rozwijają własne zainteresowania, ale również uczą się zasad
współżycia w grupie, tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka i integracji
społeczności szkolnej.
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W szkole działał Uczniowski Ludowy Klub Sportowy. Wychowankowie klubu odnieśli
znaczące sukcesy w Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w Trójboju Siłowym.
(grudzień 2004r.) Klub natomiast uzyskał wysoką ocenę PZKFiTS za organizację tych
mistrzostw.
W ramach nadzoru pedagogicznego i wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły
dokonano ewaluacji szkolnego systemu oceniania, przeprowadzono 35 hospitacji zajęć
edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz dyżurów i dowozów. Systematycznie kontrolowano
dzienniki i dokumentację szkolną. W szkole podstawowej przeprowadzono pomiar
dydaktyczny w zakresie czytania ze zrozumieniem, a w klasach I i II gimnazjum badanie
umiejętności logicznego myślenia.
W roku sprawozdawczym zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowane były zgodnie
z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Odbyły się apele i uroczystości
szkolne związane ze świętami narodowymi i państwowymi. Zorganizowano spotkania
opłatkowe, szkolny chór „Semplice” przygotował Koncert Kolęd z udziałem młodzieży,
nauczycieli i rodziców w Klasztorze O.O. Benedyktynów. Najmłodsi uczniowie
z wychowawcami zorganizowali Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Babci i Dziadka. Zadania
wychowawcze szkoły ściśle związane są integracją środowiska lokalnego i Radą Rodziców.
Zorganizowano Dzień Ziemi, Czerwcówkę, Biesiadę Andrzejkową ,a zespół taneczny
„Lubiniacy” zaprezentował swoje umiejętności mieszkańcom Bielewa i Świnca. Uczniowie
przygotowali Jasełka dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Mościszkach oraz dla
społeczności Lubinia i Bielewa. Zorganizowano również spotkanie z sołtysami wsi, z których
dzieci uczęszczają do naszej szkoły. W ramach programu wychowawczego prowadzona była
współpraca m.in. z Powiatową Komendą Policji, a w miesiącu grudniu podpisano
porozumienie w sprawie realizacji programu „Bezpieczna Szkoła”. Mając na uwadze
wspieranie rodziców w wychowaniu młodego człowieka w kwietniu przeprowadzono
ankietę, aby rozpoznać oczekiwania rodziców. Przedmiotem analizy w grudniu było
rozpoznanie sytuacji wychowawczej. 72% gimnazjalistów i 79% rodziców uważa szkołę za
miejsce bezpieczne. 39 % uczniów gimnazjum nie było świadkiem jawnej agresji na terenie
szkoły. Budujący jest również fakt, że 73% rodziców uważa , że szkoła jest dobrze
zorganizowana , a 75% ankietowanych potwierdziło właściwy stopień rozwoju uzdolnień
i zainteresowań dzieci przez szkołę.
Ścisła współpraca z Radą Rodziców i parafią wspomagała proces eliminowania zachowań
patologicznych i wpływała na kształtowanie postaw tolerancyjnych, i charytatywnych.
W Akcji „Góra Grosza” na rzecz Domów Dziecka zebrano 706 zł 12gr.
Zespół Szkół w Lubiniu przyłączył się również do akcji „AZJA” – na specjalnym apelu
nauczyciele i uczniowie wysłali 98 SMS, każdy o wartości 1zł 22gr.
Do czerwca 2004 roku 35, a od września 30 uczniów korzystało z bezpłatnych śniadań.
Uczniowie o niskim statusie materialnym w okresie wakacji letnich byli uczestnikami kolonii
dofinansowanej prze gminę.
Szkoła od kilku lat współpracuje ze Szkołą im. Świętego Stefana w Budapeszcie. W roku
sprawozdawczym (czerwiec) goście z Węgier uczestniczyli w Międzynarodowym Obozie
Strażackim, którego szkoła była współorganizatorem.
W lipcu szkolny zespół taneczny „Lubiniacy” gościł w zaprzyjaźnionej szkole w Budapeszcie
i brał udział w Węgierskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych. Na zaproszenie
Węgrów przedstawiciele zespołu wspólnie z przyjaciółmi z Budapesztu wyjechali w sierpniu
do Chin na Międzynarodowy Przegląd Folklorystycznych Zespołów Młodzieżowych.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
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Baza lokalowa i dydaktyczna jest systematycznie doposażona i modernizowana. W 2004
roku:
 wymalowano klasy nauczania zintegrowanego i korytarze,
 w bibliotece szkolnej wydzielono czytelnię, doposażono umeblowanie i wzbogacono
księgozbiór,
 zakupiono licencjonowane programy: Windows 98 SE i Statystyka szkolna,
 placówka wzbogaciła się o aparat cyfrowy „Minolta”, który rejestruje wszystkie
wydarzenia szkolne oraz nowy aparat telefoniczny i fax,
 zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
zakupiono stoliki i krzesła do 4 sal lekcyjnych oraz ławki szatniowe do pomieszczeń
socjalnych dla uczniów przy sali gimnastycznej,
 zakupiono 3 radiomagnetofony CD, sprzęt sportowy dla nauczania zintegrowanego i oraz
uzupełniono pomoce dydaktyczne na sali gimnastycznej,
 położono 500m2 kostki brukowej na terenie administrowanym przez szkołę,
Szkoła pozyskała środki z festynu szkolno – środowiskowego „Czerwcówka” wysokości
1.234,60 zł oraz z Biesiady Andrzejkowej w kwocie 3.200,00 zł które przeznaczono na zakup
pomocy dydaktycznych.

VI. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
1. Informacja o szkole:
W roku 2004 w szkole uczyło się 115 uczniów, w 6 oddziałach (w tym w klasach I – III – 57).
Nauka odbywa się na jedną zmianę. Szkoła zatrudnia 8 nauczycieli na pełnym etacie,
2 nauczycieli niepełnozatrudnionych realizuje razem 16 godzin, 1 nauczyciela katechetę 0,11
etatu , 2 nauczycieli dopełnia etat innej szkoły . Nauczyciele posiadają następujące
wykształcenie:10 nauczycieli mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 1 nauczyciel
wykształcenie wyższe zawodowe, 1 nauczyciel SN, 1 nauczyciel średnie pedagogiczne.
Ponadto w szkole pracowało 1,25 etatu pracownicy administracji, 2 etaty sprzątaczki, 0,5
etatu pracownik gospodarczy.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
W roku 2004 uczniowie brali udział w wielu konkursach między innymi w: Rejonowym
Konkursie Przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych „W harmonii z przyrodą”,
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowym Konkursie
Matematycznym „Unia Europejska w liczbach”, Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym KANGUR 2004, VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem:
„Strażak – ratownik w akcji ”, „ Pieszy – bezpieczny na drodze ”, „ Alkoholizmowi
i narkomanii mówimy NIE !”, „ O laur najlepszego recytatora roku szkolnego 2004/2005 ”,
„Konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych ”.
W okresie sprawozdawczym prowadzone były: kółko polonistyczne, kółko informatyczne,
zespół muzyczny oraz język francuski.
Zorganizowano wycieczki do Wrocławia, Poznania, Leszna i Gostynia.
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.
W grudniu 2004 roku nauczyciele i uczniowie zorganizowali „ Spotkanie kolędowe ”.
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3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Szkoła nie prowadziła w 2004 roku inwestycji. Wszystkie prace wykonane zostały za
pieniądze zaoszczędzone z budżetu szkoły lub za pieniądze dodatkowo pozyskane przez
szkołę.
W 2004 roku wykonano:
- prace malarskie (malowanie sanitariatów, kuchni, pokoju nauczycielskiego, okien, drzwi
wejściowych oraz części opłotowania wokół szkoły),
- naprawę ławek szkolnych (wymiana blatów),
- montaż sieci komputerowej wraz z podłączeniem internetu radiowego,
- doposażenie świetlicy szkolnej w nowe stoliki i krzesła.
Ponadto nieodpłatnie wykonano: oczyszczenia i pomalowania części opłotowania wokół
szkoły oraz przygotowano teren i wykonano trawnik.

VII. Schronisko Młodzieżowe w Łagowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie jest schroniskiem całorocznym, posiadającym
II kategorię. Ma pięć sypialni: pokój 12 osobowy, 8 osobowy, 5 osobowy, 4 osobowy
i 2 osobowy, w sumie 31 miejsc noclegowych. W budynku znajduje się kuchnia z pełnym
wyposażeniem (garnki, talerze, sztućce, tace itp. oraz zmywarka do naczyń), łazienki
z kabinami prysznicowymi i toaletami. W sąsiednim budynku posiada stołówkę. Schronisko
wyposażone jest w kołdry, koce, jaśki i bieliznę pościelową. Na parterze budynku, w trzech
pomieszczeniach sypialnych jest 12 łóżek piętrowych, dzięki którym uzyskano więcej wolnej
przestrzeni. Na piętrze dwie sypialnie wyposażone są w tapczany i łóżka. Wokół schroniska
istnieje teren wypoczynkowy, miejsce na ognisko, zakątki z których można robić wspaniałe
fotografie. Z tyłu funkcjonująca już blisko dwa lata ekologiczna oczyszczalnia ścieków,
wspaniale wkomponowana w rzeźbę terenu. W roku 2004 poprawiony został wjazd na teren
schroniska, a na terenie pomiędzy bramką wejściową i schroniskiem oraz stołówką położono
chodniki. Umożliwi to wszystkim korzystającym przejście suchą nogą, łatwiejszy przejazd
wózkiem inwalidzkim, uniknie się również wnoszenia do schroniska błota i zanieczyszczeń.
Dodało to całości jeszcze bardziej estetycznego wyglądu. W 2004 roku odwiedziły schronisko
grupy z gimnazjów, szkól podstawowych, grupy Ruchu Wiara i Światło, wielu turystów
indywidualnych. Największy ruch panował od kwietnia do października, ale corocznie między
Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem schronisko gości grupę ruchu Wiara
i
Światło z Poznania. W roku 2004 odwiedziło schronisko 201 turystów, którym udzielono 870
noclegów.
W 2004 roku wpływy z noclegów wynosiły 9.281,- zł.

VIII. Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu
W 2004 roku z pobytu w schronisku skorzystało 417 dzieci i młodzieży oraz 299 osób
dorosłych. Dodatkowo udzielono dla 173 osób noclegi nieodpłatne.
W okresie sprawozdawczym dokonano remontu części sypialnianej – pomalowano ściany.
Wymalowano salę konferencyjną i korytarze. W części kominkowej zabezpieczono elementy
drewniane lakierem. Wzbogacono wyposażenie kuchni o kuchenkę mikrofalową i dodatkowe
czajniki bezprzewodowe.
W minionym roku po raz piąty zorganizowany został międzynarodowy obóz strażacki dla
dzieci z Węgier i Polski. Jak co roku informacja o schronisku zamieszczona została
w ogólnopolskim przewodniku turystycznym firmy METEOR, oraz w internecie na stronie
Zespołu Szkół w Lubiniu (zslubin@republika.pl). Wykonano neon informacyjny.
W roku 2004 wpływy z noclegów wyniosły 13.463,- zł
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KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
I. KULTURA
W 2004 roku Urząd Miasta i Gminy angażował się w organizację wszystkich imprez
kulturalnych o charakterze gminnym.
Wśród nich:
- Organizacja Festynu p/n Jarmark Soplicowski
- Pomoc w zorganizowaniu I Rajd Starych Motocykli w Cichowie.
- Pomoc w przygotowaniu dożynek wiejskich (vide załącznik).
- Pomoc w działalności Orkiestry Dętej OSP Krzywiń.
- Ponadto wspierano statutową działalność Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
- Finansowanie kosztów druku kolejnych „Wieści krzywińskich” oraz „Wieści
samorządowych”.
- Finansowanie zajęć plastycznych oraz szachowych dla dzieci z gminy Krzywiń
prowadzonych w Bibliotece Publicznej.
- Przygotowanie projektu i przeprowadzenie praktyk dla studentów Instytutu Turystyki
Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

II. SPORT
Dzięki zaangażowaniu Rady Gminnej LZS oraz Sekcji Tenisa Stołowego zorganizowano
wiele masowych imprez sportowych w tym:
- Impreza karnawałowa dla dzieci.
- Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym.
- Turniej halowy dla trampkarzy i oldbojów.
- Ligę gminną „6".
- Hakowa liga piłkarska.
- XV memoriał Józefa Szajewskiego trampkarzy.
- Zakup strojów i pomoc w remoncie i budowie boisk.
- Eliminacje i finał turnieju o puchar burmistrza w piłce nożnej Turniej Oldbojów o puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.
- Pomoc w realizacji Mistrzostw Polski Juniorów w Trójboju Siłowym Lubiń 2004

III. TURYSTYKA
Turystyczne przedsięwzięcia gminy realizowano poprzez organizację praktyk dla studentów
Instytutu Turystyki PWSZ w Lesznie oraz dzięki współpracy z młodzieżą szkolną
i mieszkańcami gminy.
 Podczas wakacji letnich zatrudniono ratowników na plażach w Cichowie oraz Krzywiniu,
oprócz rutynowego zabezpieczenia kąpieliska organizowali oni również imprezy plażowe
dla wypoczywających
 Udział w pracach Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.
Współorganizowanie cyklu szkoleń agroturystycznych dla mieszkańców gmin
„Wielkopolski Gościnnej”
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 Renowacja szlaków turystycznych.
 Kontynuowanie współpracy z Instytutem Turystyki Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie.
 Opracowanie mapy szlaków rowerowych i przygotowanie publikacji poświęconej
najatrakcyjniejszym terenom Ziemi Krzywińskiej
 Opracowanie Regionalnego Produktu Agroturystycznego pod nazwą „DREZYNĄ PRZEZ
HISTORIĘ”, który zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie.
 Opracowanie projektów na konkurs dotyczący działań proekologicznych
i prokulturowych – Nagroda 15 tys. zł. za Krzywińską Kolej Drezynową
 Udział w targach i prezentacjach walorów turystycznych gminy.

IV. PROMOCJA
Najważniejszym przedsięwzięciem promocyjnym 2002 roku było przygotowanie promocji
walorów turystycznych gminy podczas kolejnych targów turystycznych oraz Jarmarku
Soplicowskiego
- Cykl artykułów prasowych, reportaży telewizyjnych oraz audycji radiowych
o gospodarczych i turystycznych walorach gminy.
- Opracowanie materiałów edukacyjnych i udział w konferencji naukowej n/t wykorzystania
w promocji gminy dziedzictwa kulturowego.
- Przygotowanie materiałów n/t gminy Krzywiń do strategii rozwoju powiatu oraz strategii
rozwoju gminy Krzywiń dla potrzeb absolwentów krzywińskich szkół przygotowujących
prace dyplomowe.
- Pomoc w powstaniu Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych.
- Udział w targach turystycznych i prezentacja oferty turystycznej gminy Poznań,
Katowice.
- Publikacja nowej książki telefonicznej.
- Opracowanie projektu pieniądza zastępczego gminy Krzywiń o nazwie „Krzywy”.
- Opracowanie projektu i druk folderu reklamującego produkt turystyczny o nazwie
„Drezyną przez historię” (w trzech językach).
- Pomoc w wydaniu książki Piotra Bielickiego „Sikawki konne wczoraj i dziś” –
wyróżnienie w konkursie kronik i wydawnictw strażackich.
- Finansowa pomoc przy wydaniu kolejnej edycji „Zeszytów Lubińskich”
- Opracowanie cyklu artykułów do „Kroniki Wielkopolski” Nr 4/2004
- Realizacja filmu dokumentalnego „Sikawek konnych dawny blask” na zlecenie Zarządu
Głównego ZOSP RP.
- Prezentacja gminy podczas Europejskich i IV Krajowych Zawodów Sikawek Konnych
w Cichowie.
- Wydanie i opracowanie szaty graficznej czasopisma Międzygminnego Związku
Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” pod nazwa „Gazeta Gościnna”.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
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Na terenie gminy znajdują się cztery biblioteki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Krzywiń, Filia Biblioteczna Bieżyń, Filia Biblioteczna Jerka, Filia Biblioteczna Lubiń.
We wszystkich placówkach pracuje łącznie 7 osób: 3 osoby w filiach bibliotecznych na
¾ etatu każda oraz 4 osoby w Krzywiniu, w sumie na 3 etatach.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono remont trzech pomieszczeń biurowych
oraz wypożyczalni w Krzywiniu. Całkowity remont wyniósł 15.748,80 zł.
Ponadto pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w nowe meble, których koszt wyniósł
6.115 zł. Trzy placówki posiadają sprzęt audiowizualny, który wykorzystywany jest często na
lekcjach: języka polskiego, historii, religii, a także przez indywidualne grupy dzieci
i młodzieży. W roku 2004 skorzystało z tego typu zajęć 1960 osób. Filia biblioteczna Lubiń
posiada także zestaw komputerowy przeznaczony dla czytelników.
Od paru lat cyklicznie organizowane są zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych
i wakacji letnich. W roku 2004 z tego typu zajęć skorzystało 548 dzieci.
Dane liczbowe obrazujące działalność biblioteki
W roku 2004 wpisano do ksiąg inwentarzowych 1.004 książki na kwotę 17.290,46 zł.
BPMiG Krzywiń - 463 ksiąźki
FB Bieżyń
- 174 ksiąźki
FB Jerka
- 184 ksiąźki
FB Lubiń
- 183 ksiąźki
Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2004 wynosi 25.328.
BPMiG Krzywiń
FB Bieżyń
FB Jerka
FB Lubiń

- 10.854
- 4.061
- 6.716
- 3.697

Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2004 roku wynosi 1.900.
BPMiG Krzywiń
FB Bieżyń
FB Jerka
FB Lubiń

- 1.010
- 326
- 338
- 226

Działania prowadzone w bibliotekach w 2004 roku, które miały na celu upowszechnianie
czytelnictwa:
wystawki książek – 69
lekcje biblioteczne – 16 (brało w nich udział 190 uczniów)
konkursy lokalne – 4 (brało w nich udział 41 ucznestników)
wycieczki do biblioteki – 26 ( uczestniczyło w nich 606 osób)
szachy – 30 spotkań zakończonych turniejem ( 98 osób)
głośne czytanie – 41 spotkań, w których wzięły udział 603 dzieci
spotkanie autorskie z Panem Ryszardem Biberstajn – 12 osób
W roku 2004 Biblioteka była organizatorem spotkania bibliotekarzy powiatu kościańskiego.
Ponadto wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu zorganizowano spotkanie
opłatkowe z udziałem władz samorządowych.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
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W roku 2004 zbyto 7 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4,8632 ha. Nabyto
4 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,7076 ha.
Wykaz nieruchomości :
1. Zbyte:
 Wieszkowo
dz. nr 371/44
 Jerka
dz. nr 523/5
 Wieszkowo
dz. nr 371/15
 Cichowo
dz. nr 90/10
 Zbęchy Pole
dz. nr 3
 Zbęchy Pole
dz. nr 82
 Zbęchy Pole
dz. nr 154
Łączna powierzchnia
2. Nabyte :
 Cichowo
dz. nr 97/5
 Krzywiń
dz. nr 145
 Zbęchy Pole
dz. nr 292/1
 Bielewo
dz. nr 414/1
Łączna powierzchnia

pow. 3,6164 ha
pow. 0,1165 ha
pow. 0,0553 ha
pow. 0,0650 ha
pow. 0,2100 ha
pow. 0,5500 ha
pow. 0,2500 ha
4,8632 ha
pow. 0,3391 ha
pow. 0,2543 ha
pow. 0,1085 ha
pow. 0,0057 ha
0,7076 ha

W roku 2004 rozpatrywano zgłoszenia aktów notarialnych dotyczących pierwokupu
nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń, przygotowywano zbycia i nabycia
nieruchomości, których realizacja nastąpi w 2005 roku ze szczególnym uwzględnieniem
gruntów przejmowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jurkowie,
Czerwonej Wsi, Bieżyniu, Lubiniu i Cichowie, załatwiano bieżące sprawy zgłaszane przez
mieszkańców.
Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2004 roku:

474,35 ha

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2004 przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawach ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Opracowywano zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu projekty decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wydano 85 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w tym : 71 decyzji o warunkach zabudowy
14 decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydano 32 decyzje w sprawie podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia
nieruchomości.
Zakończono i uchwalono n/w plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportu i terenu
komunikacji - parking, w obrębie wsi JURKOWO
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportu i terenu
komunikacji - parking, w obrębie wsi CZERWONA WIEŚ
Przystąpiono do opracowania n/w planów miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
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- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
rekreacyjnej w miejscowości JURKOWO (Dębiec Stary) zatwierdzonego Uchwałą
Nr XI/127/99 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17 grudnia 1999r.
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa
położonego we wsi Jerka w gminie Krzywiń, powiat kościański.
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi
Cichowo
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu komunikacji wodnej
z funkcją melioracyjną (turystyczny szlak wodny z funkcją melioracyjną).
Ponadto w roku 2004 nadano i oznakowano nazwy osiedli w miejscowości Cichowo
Wydano 181 decyzji dodatku mieszkaniowego :
- w tym :
- decyzji 174 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- decyzje 7 odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
Wypłacono kwotę 126.337,83 zł dodatków mieszkaniowych
Prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwag w zapytanych
sprawach. Prowadzono na bieżąco współpracę z Energetyką Poznańską SA w Kościanie
w sprawach oświetlenia ulicznego oraz spraw z zakresu energetyki. W sprawach budowlanych
prowadzono współpracę ze
Starostwem Powiatowym w
Kościanie - Wydziałem
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim Oddziałem Zamiejscowym w Lesznie - Oddziałem Rozwoju Regionalnego oraz Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kościanie

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy
przygotowując między innymi projekty uchwał Rady i inne potrzebne dokumenty.

Urzędu,

W roku sprawozdawczym czyniono szereg starań o pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych, przygotowywano wnioski między innymi do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w ramach Programu SAPARD, Urzędu
Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych oraz Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Dzięki tym działaniom
pozyskano w roku 2004 dla budżetu gminy 338.321,90 zł środków zewnętrznych.
W 2004 roku wydanych zostało 7.026 decyzji administracyjnych, od których
wniesiono 14 odwołań z tego 13 utrzymano w mocy, a 1 uchylono. Uchylona decyzja
dotyczyła warunków zabudowy. Kolegium Odwoławcze przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia.
W okresie sprawozdawczym wydanych zostało:
 1.693 zaświadczenia m.in. o stanie majątkowym, wielkości gospodarstwa i jego osobistym
prowadzeniu, opłacaniu podatku oraz uprawniających do odbioru bonów paliwowych,
 1.430 upomnień,
 175 tytułów wykonawczych,
 47 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

35

 173 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(dostosowanie do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD)
 97 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
Sporządzonych zostało:
 59 akty małżeństwa,
 98 aktów zgonu,
Dla 17 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
oraz Burmistrz Miasta i Gminy złożył wizytę u 11 osób z okazji 90-tej rocznicy urodzin.
Ponadto Urząd Miasta i Gminy daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
absolwentom oraz praktykantom. W roku 2004 zorganizowano półroczne staże dla 10 osób
oraz 8 miesięcznych praktyk dla uczniów i słuchaczy szkół średnich i wyższych.
Dla podniesienie estetyki urzędu w 2004 roku dokonano kolejnej wymiany części mebli.
Pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe w formie jedno lub dwudniowych szkoleń, oraz
na kursach organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych w Poznaniu oraz inne organizacje.

Krzywiń, dnia 29 marca 2005 r.

