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            Strzałkowo, dnia  10 maja 2021 r. 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY STRZAŁKOWO W ROKU 2020 

 

Na podstawie art.  28aa ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 

Dz.U. z  2020 r. poz. 713 ze zm. ) Wójt Gminy Strzałkowo przedstawia niniejszy raport  

o stanie Gminy Strzałkowo. 

 

Realizacja polityk, programów i strategii 

 

W gminie w roku 2020 obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego Gminy Strzałkowo 2015-2020, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strzałkowo, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzałkowo na lata 2018 – 

2022, 

 Gminny Program Wspierania Rodzin w Strzałkowie na lata 2018 - 2020, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy                 

w Rodzinie w Gminie Strzałkowo na lata 2018-2020, 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

 Program współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 

 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży będących 

uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Strzałkowo, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2019-2022  z 

perspektywą na lata 2023-2027, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzałkowo na 

lata 2018-2023, 

 Plan zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

 Plan zarządzania kryzysowego. 
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Strategia Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego gminy Strzałkowo na lata 2015-2020  

Strategia rozwoju gminy skupia się na  trzech wyzwaniach bazując na silnych stronach                    

i zasobach Gminy, które głównie dotyczą jej lokalizacji, dobrej sytuacji finansowej i dobrego 

zarządzania. Rozwój gminy przełoży się na wzrost poziomu atrakcyjności gminy pod 

względem jakości życia, osiedlania się nowych mieszkańców, oraz lokowania działalności 

gospodarczych. Sytuacja taka bezpośrednio wpłynie na poprawę wskaźników 

demograficznych, które stanowią podstawową determinantę długookresowej polityki 

społecznej jednostki. Analizując dane i wskaźniki roku 2020, pomimo wystąpienia pandemii 

koronowirusa SARS-CoV-2, można stwierdzić, że  cele przyjęte w strategii udało się 

zrealizować.  Poziom życia mieszkańców się polepsza. Dane demograficzne wskazują, że 

liczba mieszkańców utrzymuje się na jednakowym poziomie. Powyżej 10.000 mieszkańców. 

Podobnie jak w Polsce, tak i  w gminie Strzałkowo wzrasta liczba mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym. Wyzwaniem na przyszłe  lata  będzie objęcie tej grupy mieszkańców opieką 

medyczną jak i pomocą społeczną.  Funkcjonująca Spółka Lekarza Rodzinnego „Stepamed”   

w miarę posiadanych  możliwości lokalowych i sprzętowych zaspokajała niezbędne pierwsze 

potrzeby zdrowotne  mieszkańców gminy.  Każda osoba potrzebująca pomocy mogła ją 

otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Działające w roku 2020 jednostki 

kultury: biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i działający przy nim Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  posiadają duży potencjał, który gdyby nie obostrzenia sanitarne, mógłby 

służyć zaspokojeniu potrzeb kulturalnych. W roku ubiegłym pomimo zmniejszenia się liczby 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (31) teren gminy Strzałkowo w dalszym ciągu 

wydaje się atrakcyjny, aby  wybudować  dom i tu zamieszkać. 

Ważnym aspektem realizacji strategii jest początek kolejnej największej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej, która daje możliwość sfinansowania działań inwestycyjnych 

wspomagających rozwój Gminy w przyszłości. W roku 2020  pozyskano następujące 

dofinansowania; 

1. Z Urzędu Marszałkowskiego  na budowę dróg dojazdowych  do gruntów rolnych  

(Skarboszewo)  w kwocie 45.000,00 zł. 

2. Na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy 

Strzałkowo – dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz 

uzupełnieniu istniejących w kwocie 567.636,71 zł, realizacja zadania w latach 2019 – 

2020; w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 65.120,25 zł. 
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3. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. 

Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo realizowane             

z dofinansowaniem środków  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 w kwocie 1.787.304,46 zł realizacja zadania w latach 2020 – 2021;  ogólny 

koszt zadania to kwota 3.487.694,43 zł; zadanie zostało zrealizowane w 1,20 %. 

4. Na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  

finansowanie w kwocie 500.000,00 zł. 

5. Na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych                           

w Strzałkowie i w Wólce w ramach programów Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła”                

i „Zdalna szkoła +” w łącznej kwocie 124.599,00 zł. 

Patrząc na dane statystyczne Gmina Strzałkowo jest liderem wśród porównywalnych gmin 

powiatu słupeckiego. Poprzez swoje działania stwarza swoim mieszkańcom dogodne warunki 

do życia i rozwoju.  

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Strzałkowo 

Cel nadrzędny określony w studium, to dalszy rozwój głównych funkcji gminy wraz ze 

wzrostem poziomu  jakości życia mieszkańców. Jest on możliwy dzięki zachowaniu zasad 

ładu przestrzennego, w tym poszanowaniu wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa 

kulturowego. Dla zrealizowania Misji sformułowano 4 cele strategiczne: osiągnięcie 

wysokiego standardu zamieszkania, pracy i wypoczynku, gmina jako miejsce otwarte                     

i przyjazne dla turystów oraz inwestorów. Dla realizacji celów strategicznych w działaniach 

operacyjnych został położony nacisk na przemiany o charakterze jakościowo-ilościowym. 

Przemiany te koncentrują się  m.in. na: ochronie krajobrazu, ochronie wód, odnowie 

substancji budowalnej, rewaloryzacji obszarów zdegradowanych, poprawie standardów                                    

w mieszkalnictwie, poprzez zaktywizowanie budownictwa mieszkaniowego, modernizacji           

i rozwoju infrastruktury technicznej. W roku 2020 w oparciu  o założenia studium  uchwalono 

miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości 

Strzałkowo rejon  przy ulicy Polnej (uchwała Rady Gminy Strzałkowo nr XIV/154/2020 z 

dnia 25.06.2020 r.). 
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Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano: 

1. W ramach wydatków bieżących realizowano systematycznie zadanie zbiórki odpadów 

komunalnych i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.578.600,00 zł. 

2. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania: 

 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo  

w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 65.120,25 zł,  

 budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – w 2020 r. nie wydatkowano środków 

finansowych, 

 budowa sali wiejskiej w Paruszewie – w 2020 r. nie wydatkowano środków 

finansowych, 

 przebudowa drogi gminnej w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 – Staw na 

terenie Gminy Strzałkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 509.365,10 zł. 

 

W dniu 8 listopada 2018 r. została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2018–2022.  Dokument ten zawiera diagnozę sytuacji społecznej, 

prognozę zmian w zakresie objętym strategią, cele strategiczne projektowanych zmian, 

kierunki niezbędnych działań, sposób realizacji i jej ramy finansowe oraz wskaźniki realizacji 

działań. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzałkowo jest zgodna                  

z założeniami polityki państwa, w tym ustaw kompetencyjnych nakładających na 

administrację samorządową określone obowiązki i zadania. Analiza  lokalnej sytuacji 

społecznej  z zadań ujętych w strategii została przedstawiona w  sporządzanej  corocznej  

,,Ocenie zasobów pomocy społecznej”.  Ocena ta   obejmuje  infrastrukturę, kadrę pomocy 

społecznej,  nakłady finansowe na pomoc społeczną, osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej, rodzaje ich problemów z jakimi zwracają się o pomoc oraz zadania realizowane z 

innych  aktów prawnych, które mają wpływ na realizację zadań społecznych  wynikających  z 

ustawy o pomocy społecznej. Innymi aktami są ustawy o : 

•  świadczeniach rodzinnych, 

•  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

•  pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

•  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

•  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

•  ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 



5 
 

•  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

•  Karcie Dużej Rodziny,                                                                                                                                           

•  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

•  przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

Program wynika  z ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Odbiorcami  tego programu są wszystkie rodziny zamieszkałe na terenie Gminy 

Strzałkowo, które z różnych przyczyn przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Celem programu jest stworzenie zintegrowanego systemu 

wsparcia. Cele programu obejmują: 

 podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny oraz promowaniu jej 

prawidłowego modelu, 

 wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, 

 zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych rodziny oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa 

publicznego, 

 wspieranie dzieci i młodzieży w kształtowaniu i wszechstronnym rozwoju, 

 współfinansowanie pobytu dziennego w pieczy zastępczej oraz umożliwienie im 

powrotu do rodzin biologicznych. 

Obowiązująca ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podzieliła 

kompetencje dotyczące zadań ustawy pomiędzy gminy i powiat w zakresie finansowania 

dzieci w rodzinach zastępczych. Od 01.01.2012 r. na gminie spoczywają obowiązki 

ponoszenia wydatków umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka                   w wysokości 10% w I roku kosztów utrzymania dziecka, 30% w II roku 

oraz 50%     w każdym kolejnym. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 8.274,15 zł. W 

poprzednim  roku była to kwota 8.762,44 zł. Opłacono pobyt w pieczy zastępczej dla  3 

dzieci. W ramach wspierania rodziny    i systemu pieczy zastępczej zatrudniono asystenta 

rodziny. Usługa asystenta prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji 

w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie             z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi. Pomocą asystenta rodziny objęto 2 rodziny               z Gminy Strzałkowo, w 

których liczba dzieci wyniosła 8.  Natomiast w  roku 2019 były to         2. rodziny i 2. Dzieci. 
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Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Praca z osobami 

doznającymi przemocy w rodzinie 

Jednym z istotnych problemów społecznych jest przemoc w rodzinie.  W roku 2020  

obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020.   

Jego celem było  zmniejszenie liczby osób dotkniętych przemocą   w rodzinie, ochrona tych 

osób oraz pomoc sprawcy przemocy poprzez uczestnictwo w programach korekcyjno-

edukacyjnych. Koordynowanie i integrowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów 

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzono Zespołowi 

Interdyscyplinarnemu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W przypadku, gdy 

istnieje podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie, wszczynana jest tzw. Procedura 

Niebieskiej Karty. Obowiązek założenia takiej Karty mają policjanci, pracownicy socjalni, 

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele ochrony zdrowia  

oraz przedstawiciele oświaty. W roku 2020  r. do przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 wniosków o założenie i rozpoczęcie procedury Niebieskich 

Kart, z czego 2. z nich zostały wszczęte przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Strzałkowie, a pozostałe  założone zostały podczas interwencji policji. 

W  2020 r. grupy robocze pracowały z 17. rodzinami, z 8. rodzinami z 2019 r.,                                   

9. z 2020 r. Wydatki na realizację zadań w ramach tego rozdziału  w 2020 roku wyniosły 

2.350,00 zł. Na mocy ustawy o pomocy społecznej prowadzona jest również pomoc osobom     

i rodzinom     w postaci pracy socjalnej. Diagnozowanie problemów społecznych, 

dotykających mieszkańców gminy, jak również analiza struktury świadczeń udzielanych 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozwala rozpoznać obszary zagrożone kryzysem 

społecznym oraz wskazać przyczyny, dla których określone środowiska zwracają się o pomoc 

socjalną. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. realizowane 

były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej działanie oparte 

jest  o przepisy,  które zawarte  są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
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W zakresie, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu 

dofinansowano maratony terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnień we Wrześni,                      

z  których skorzystało 4. mieszkańców naszej gminy. Na stronie internetowej gminy 

opublikowano i udostępniono wszystkim mieszkańcom  materiały w postaci 10 odrębnych 

tekstów pod hasłem: „Alkohol i koronawirus- Ważne informacje dla mieszkańców”.  Artykuły 

są rekomendowane przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Opracowane przez dziennikarzy, mają przystępną, poradnikową formułę i zróżnicowaną 

tematykę. Pokrywane są koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego dla 

Rodzin z  Problemami Alkoholowymi i Innymi Uzależnieniami. W ramach 146 porad                     

i konsultacji  z pomocy skorzystało 50 osób. 

W zakresie pomocy dzieciom z rodzin nadużywających alkohol ze środków 

przewidzianych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowana jest działalność pozalekcyjna, 

opiekuńczo-wychowawcza dzieci i młodzieży zagrożonych problemami społecznymi. 

Dofinansowano akcje letnią dla dzieci uczestniczących w działaniach profilaktycznych w  

Świetlicy Środowiskowej. Zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „BEZPIECZNE 

WAKACJE- wolne od używek”. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 

podczas uroczystego zakończenia akcji letniej. 

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej                   

w szczególności dzieci i młodzieży, zrealizowano działania, z których skorzystały dzieci                       

i młodzież z terenu naszej gminy.  W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie 

sfinansowano warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez specjalistów 

Ośrodka Profilaktyki Społecznej w Krakowie. Warsztatami zostali objęci uczniowie dwóch 

klas piątych i trzech klas szóstych. Uczniowie klas VI i VII-ych  uczestniczyli w  warsztatach  

na temat „Patologie społeczne- uzależnienia, narkomania”. Zajęcia poprowadził prawnik, 

oficer Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu, ekspert ds. patologii dzieci i młodzieży. 

Autorka licznych publikacji na temat uzależnień, grup psychomanipulacyjnych oraz 

przemocy                  w rodzinie. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie 

wzięli udział                   w realizacji projektu pt. „Uda nam się”, w ramach którego zakupiono 

opaski silikonowe zaopatrzone tytułowym hasłem. Projektem zostali objęci wszyscy 

uczniowie klas IV- VIII. Celem działań było nauczenie młodzieży przyjmowania właściwej 

postawy wobec środków odurzających oraz kształtowanie postaw asertywnych. We 
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wszystkich klasach zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze przypominające założenia 

projektu z wykorzystaniem filmu nagranego przez uczniów szkoły oraz przygotowanych 

plakatów. Wychowawca każdej   z klas przeprowadził lekcję wychowawczą na temat 

zachowań asertywnych rozwijających            w dzieciach umiejętność odmawiania. W 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie został zrealizowany projekt pt. „Trzeci 

Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”. W 2020 r. udział  w programie wzięło    5 klas 

siódmych i 3 klasy ósme. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie dla nauczycieli 

realizujących projekt, szkolenie realizatorów, pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli 

i uczniów oraz obsługa merytoryczna                    i organizacyjno-finansowa projektu. Dla 

wszystkich uczniów z terenu gminy zorganizowano pod patronatem Wójta  Gminy konkurs 

plastyczny „Wolny czas spędzam kreatywnie                       i bezpiecznie - STOP nałogom”. 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane jako prezentacja multimedialna na 

stronie Internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                    w Strzałkowie. Uczniom 

Szkoły Podstawowej w Wólce sfinansowano 11 warsztatów profilaktycznych dla kl. I- VIII. 

Warsztaty dla uczniów pod hasłem „Równowaga i zdrowie psychiczne w kontekście 

uzależnień od substancji psychotropowych” zostały prowadzone przez psychologa  z Centrum 

Profilaktyki EKSPERT  z Krakowa. Szkolenia, warsztaty, spektakle i programy 

profilaktyczne  miały za zadanie uwrażliwić rodziców,  nauczycieli              i uczniów na 

zagrożenia, jakie napotyka na swojej drodze młody człowiek: narkotyki oraz ich współczesny 

odnośnik, dopalacze (proste sposoby zakupu, slang niezrozumiały dla dorosłych). 

Doskonalenie umiejętności związanych z rozpoznawaniem symptomów patologii społecznej 

(narkomania, sekty, subkultury) oraz przeciwdziałanie im w wymiarze środowiska lokalnego 

przy wykorzystaniu aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na konieczność współpracy z innymi podmiotami środowiska lokalnego. 

 

Na realizacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.  

przeznaczono kwotę 32.000,00 zł. Do priorytetowych zadań realizowanych w ramach 

programu zaliczono: 

 pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 ochrona i promocja zdrowia, 
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 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

 wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 turystyka i krajoznawstwo, 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

 promocja i organizacja wolontariatu,  

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

W roku 2020 Gmina Strzałkowo  zdecydowała o powierzeniu zadania „wspieranie                             

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” organizacjom pozarządowym. Przeznaczyła na 

ten cel kwotę 32.000,00 zł.  W imieniu gminy  zadania te w roku 2020  realizowały: Klub 

Sportowy „POLANIN” w Strzałkowie (25.000,00 zł),  Stowarzyszenie „Z WIATREM I POD 

WIATR” w Słomczycach (4.000,00 zł) i Strzałkowski Klub Karate w Wólce (3.000,00 zł).       

W roku 2019 na ww. cel przekazano kwotę 50.000,00 zł. 

 

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

będących uczniami szkół prowadzonych przez gminę Strzałkowo i realizując uchwałę 

Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów będących uczniami szkół 

prowadzonych przez Gminę Strzałkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 lutego 2018 r. poz. 

1390 ze zm.)  Wójt Gminy w roku 2020 przyznał stypendia dla 24 uczniów,  na łączną kwotę 

6.000,00 zł. W roku 2019 było to odpowiednio 57 uczniów i kwota 57.000,00 zł. Przyznał 

również 19 osobom stypendia sportowe, które mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży 

szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie Gminy 

Strzałkowo. W 2020 roku stypendia zostały wypłacone w wysokości 14.250,00 zł.  W roku 

2019 była to kwota 9.000,00 zł. 
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2019-2022 z perspektywą na 

lata 2023-2027 i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Program Ochrony  środowiska  dla gminy Strzałkowo jest podstawowym instrumentem do 

realizacji zadań własnych i koordynowanych  w zakresie ochrony środowiska, które  będą           

w całości lub w części finansowane ze środków będących  w dyspozycji  gminy.  Efektem  

realizacji programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego 

poprawa jak również  wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie.  Gmina 

Strzałkowo jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Na ten typ i rodzaj zagrożeń 

środowiskowych na jej terenie wpływ mają zarówno elementy fizjogeograficzne, takie jak 

ukształtowanie terenu, jego zagospodarowanie oraz przepływające przez niego cieki wodne, 

jak również czynniki będące efektem działań człowieka (antropogenne) – położenie w pobliżu 

miasta powiatowego  (Słupcy), istniejąca infrastruktura oraz rodzaj prowadzonej gospodarki. 

Na terenie gminy brak jest większych terenów ochrony  przyrodniczej. Objętych ochroną  jest 

6 głazów narzutowych, większość terenu gminy znajduje się w obszarze chronionego  

krajobrazu, przez który przebiega korytarz ekologiczny. Głównymi zagrożeniami dla stanu 

środowiska, a tym samym dla jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców są ryzyka 

powodzi, suszy oraz huragany, a wśród czynników antropogennych  zanieczyszczenie  

powietrza poprzez niską emisje powierzchniową (pochodząca ze spalania paliw o  niskiej  

jakości                                  w indywidualnych kotłowaniach, a także zatrucie gleb i wód 

przez nieodpowiednio zabezpieczone zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, które dominują w gminie. Inne elementy stanowiące ryzyka związane ze zmianami 

klimatu   -  w tym narastanie ilości i natężenie gwałtownych zjawisk pogodowych, 

występowanie ekstremalnych temperatur. W efekcie przeprowadzonych analiz  określono 

główny cel programu ochrony środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2019-2022 z 

perspektywą na lata 2023 – 2027, którym jest poprawa warunków życia mieszkańców dzięki 

polepszeniu stanu środowiska naturalnego i adaptacji do zmian klimatu.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  ma przyczynić się  do osiągnięcia celów Unii Europejskiej 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznych do roku 2020, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

 zwiększenia udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej, 
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 poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 

 

W ramach realizacji  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzałkowo na lata 2019-2022 

z perspektywą na lata 2023-2027 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  w roku 2020 

zrealizowano: 

1. 31 marca 2020 r. zrealizowano projekt pt. „Budowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Strzałkowo” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 1.029.089,23 zł, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z 

Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 567.636,71 zł. Punkt zlokalizowany jest przy 

ul. Powidzkiej 2B w Strzałkowie. 

2. Zmodernizowano stacje uzdatniania wody w miejscowościach Brudzewo. 

3. Realizowano budowę sieci kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Strzałkowo (rejon 

ul. Cisowej). 

4. W sektorze budownictwa mieszkaniowego, udzielono dotacji do wymiany 

ogrzewania, tj. piecy węglowych na ekologiczne źródła ciepła.  Przyjęto 43 wniosków. 

Pozytywnie rozpatrzono 37 wniosków. 6 wnioskodawców zrezygnowało z dotacji. 

Tym samym zlikwidowano 37 niskosprawnych palenisk węglowych. 

5. Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw odcinek droga 

krajowa Nr 92 – Staw na terenie Gminy Strzałkowo . 

6. Zamontowano 25 lamp oświetlenia solarnego: wzdłuż drogi w m. Staw Pierwszy          

(od przejazdu kolejowego do miejscowości Staw). 

7. Przebudowano drogi gminne w m. Wólka i w m. Młodziejewice. 

8. Przebudowano drogi gminne w Strzałkowie rejon ulic: Górna, Andrzejewskiego, 

Rolnicza. 

9. Budowa studni głębinowej w m. Strzałkowo w rejonie ul. Słonecznej na działce o nr 

ewid. 355/34, obręb Strzałkowo. 

10. Rozbudowano sieć wodociągową na ul. Ogrodowa, ul. Paruszewska, rejon ul. Cisowej 

w Strzałkowie oraz w miejscowości Wólka.  

11. Wykonano rozbudowę i modernizację sali wiejskiej w Młodziejewicach. 

12. Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                

w Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 
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Gmina udzielała pomocy mieszkańcom gminy w wypełnianiu wniosków oraz ich 

weryfikacji. 

13. W ramach realizacji programu finansowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gmina Strzałkowo udzieliła 

100% dofinansowania mieszkańcom Gminy do zadania - unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest. Przyjęto do realizacji 31 wniosków, w tym 4 rezygnacje. Tym 

samym unieszkodliwiono 81,730 Mg wyrobów zawierających azbest. 

14.  W dniu 20.02.2020 r. przeprowadzono pomiary na terenie m. Strzałkowo za pomocą 

drona nawigacyjnego DJI Mavic 2 Zoom oraz drona pomiarowego DJI Matrice 600 

PRO wyposażonego w czujnik Nosacz2. Latające laboratorium zostało wyposażone      

w sensory pomiarowe: PM1, PM 2,5, PM 10, etanolu, amoniaku, formaldehydu                  

i chlorowodoru.  W trakcie kontroli uzyskano 15 wyników negatywnych (tj. 

wskazujących na brak spalania odpadów) oraz 3 wyniki podwyższone - dla których 

pomiary czujnika wskazywały na możliwe spalanie słabej jakości dozwolonego paliwa 

lub pozostałości w przewodzie kominowym po wcześniejszym spalaniu odpadów. 

Dodatkowo przeprowadzono 20 kontroli przez pracownika tut. Urzędu w ramach 

rutynowych kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych.  

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

Art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017, poz.1840 t.j.) 

zobowiązuje Radę Gminy do określenia corocznie w drodze uchwały do 31 marca Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Gmina  

Strzałkowo należąca do Związku Gmin Regionu Słupeckiego przekazała to zadanie 

Zgromadzeniu Związku.  

W roku 2020 roku w ramach składki członkowskiej przeznaczonej na opiekę nad 

bezdomnymi zwierzętami gmina Strzałkowo przekazała Związkowi kwotę 55.696,80 zł.   Dla 

porównania  w roku 2019 było to kwota  47.707,92 zł.    Ww. środki zostały przeznaczone  

między innymi na: postawienie wybiegu dla psów, prace związane  z wykonaniem instalacji 

zalicznikowych (budowa kanalizacji), usługi weterynaryjne (leczenie, sterylizacja ),  

elektroniczne znakowanie zwierząt, paliwo do samochodu. Schronisko w roku 2020  ze 

zgłoszeń od mieszkańców przyjęło łącznie  149 psów, z czego  z terenu gminy Strzałkowo 30  

i 1 kota. Adoptowano 138 psów. 
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Opieka nad zabytkami na terenie Gminy Strzałkowo 

W 2020 r. przystąpiono do opracowania Programu opieki nad zabytkami dla Gminy 

Strzałkowo na lata 2021-2024.  Jego nadrzędnym celem jest ukierunkowanie działań 

samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa 

kulturowego gminy. Szczegółowe cele wynikają z ustawy   z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków  i opiece nad zabytkami. Cele te określone zostały następująco: 

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  

 uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego   

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody                   

i równowagi ekologicznej, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, 

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków, 

 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych        

z opieką nad zabytkami. 

W 2020 r. zakończono prace związane z bieżącym utrzymaniem oraz renowacją obiektów 

zabytkowych na terenie cmentarza jenieckiego w m. Łężec. Przy udziale środków 

finansowych Wojewody Wielkopolskiego wykonano następujące prace: konserwację i 

utrzymanie cmentarza wojennego w Łężcu oraz utrzymanie i konserwację grobów wojennych 

na cmentarzu parafialnym w Strzałkowie. Łączny koszt zadania wyniósł 16.999,96  zł i został 

dofinansowany  przez Wojewodę Wielkopolskiego.  

W roku 2020  samorząd  przekazał  2. parafiom rzymsko-katolickim znajdującym się na 

terenie gminy  dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych.  Łączna kwota dotacji wyniosła  16.000,00 zł. Po 8.000,00 zł otrzymały parafie 

w  Graboszewie i  Stawie. 
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Realizacja Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Strzałkowo na lata  2018-2023 

W celu utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym, w roku 

2020 wykonano następujące prace remontowe: 

1. Przebudowa pieca kaflowego  – kwota 2.300,00 zł.  

2. Remont dachu wraz z orynnowaniem -  kwota 10.000,00 zł. 

 

Plan zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

 W gminie Strzałkowo zaopatrzenie budynków w ciepło odbywa się poprzez indywidualne 

źródła ciepła tzw. system rozproszony.  Mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorząd dokonują 

zakupu paliw na cele grzewcze we własnym zakresie. Obecny system rozproszony w pełni 

zaspokaja potrzeby cieplne. Moc dobierana jest do potencjalnego zapotrzebowania 

energetycznego  danego budynku. Ze względu na duże rozproszenie  zabudowy w gminie, 

realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego 

jest ekonomicznie nieuzasadniona. Urząd Gminy Strzałkowo w roku 2020, podobnie jak w 

latach poprzednich  stanowił centrum informacji o warunkach i wymogach niezbędnych do 

spełniania, w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej, jak również możliwości 

uzyskania wszelkich niezbędnych pożyczek. 30 grudnia 2020 r.  został podpisany aneks do 

porozumienia między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu a Gminą Strzałkowo na realizację rządowego programu „Czyste powietrze”.  

Gmina w dalszym ciągu   przygotowywała wnioski wraz z wnioskodawcami pod kątem 

spełnienia wymagań określonych w programie oraz podejmowała działań doradczych 

mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być 

potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału   w 

programie.   W roku 2020  gmina pomogła                28 wnioskodawcom w złożeniu wniosku 

o dofinansowanie  z programu „ Czyste powietrze”.         W roku 2019 tych wniosków było 

15. 

Dystrybutorem  sieci elektroenergetycznej na terenie gminy jest ENERGA Operator Oddział  

w Kaliszu. Istniejący system jest spójny i zaspakaja aktualne potrzeby. Stan sieci jest na ogół 

dobry. Do roku 2032 w gminie prognozowany jest wzrost zużycia  energii elektrycznej. Może 

wynieść  on ponad 19% odbiorców o niskim napięciu. 
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Dystrybutorem infrastruktury gazowej  jest  PSG sp. z o.o. Oddział Zakładu Gazowniczego       

w Poznaniu. Jej rozbudowa uzależniona jest  od wystąpień nowych odbiorców, a ich 

przyłączenie jest możliwe po spełnieniu kryteriów technicznych  oraz ekonomicznej 

opłacalności inwestycji, po zawarciu umowy z przedsiębiorstwem gazowniczym. W gminie 

najwięcej gazu zużywają odbiorcy przemysłowi. Potrzeby obecnych odbiorców są w pełni 

pokrywane. Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym. Stopień gazyfikacji pomimo 

przyłączenia w roku 2019 48 domów jest niski.  Jest to zaledwie 12,30% wszystkich 

gospodarstw domowych.  Można przypuszczać, że liczba indywidualnych odbiorców gazu 

będzie się  z roku na rok zwiększała. 

Plan zarządzania kryzysowego 

Plan Zarządzania Kryzysowego stanowi jedno z podstawowych narzędzi Wójta Gminy oraz 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia 

powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skali wymagającej 

prowadzenie działań ratowniczo-zapobiegawczych. Celem jest zapewnienie systemowego, 

skoordynowanego i efektywnego reagowania Gminy na zdarzenia kryzysowe o skutkach 

wykraczających poza możliwości poszczególnych zakładów i jednocześnie wymagających 

zaangażowania sił będących w dyspozycji Wójta Gminy. To również określenie 

potencjalnych rodzajów zagrożeń mogących wystąpić na obszarze gminy, a w przypadku ich 

wystąpienia, podjęcie działań wspierających wyspecjalizowane służby i jednostki ratownicze 

w celu minimalizacji skutków wystąpienia zagrożenia. To także podejmowanie działań  w 

zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz przeprowadzania 

ewakuacji             i prowadzenie działań z zakresu udzielania pomocy społecznej. Zadaniem 

planu jest:                       - ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych przez różne 

rodzaje służb;- określenie zasad współdziałania na szczeblu gminy i powiatu oraz sposobu 

zwracania się  o pomoc do szczebla wojewódzkiego w zależności od zakresu powstałego 

zagrożenia; - określenie niezbędnych dokumentów planistycznych w organach administracji 

samorządowej oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach 

kryzysowych;- pomoc zakładom i innym jednostkom organizacyjnym z terenu gminy, których 

możliwości  reagowania są niewystarczające. 

Do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i zapewnieniem ciągłości przekazywania 

decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań powołano Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego oraz Stały Dyżur. 
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Na potrzeby reagowania w sytuacjach kryzysowych opracowano wymagane plany m.in., Plan 

Działania w Zakresie Obrony Cywilnej, Plan Szkolenia Obronnego Urzędu Gminy 

Strzałkowo na 2020 rok i inne. 

W roku 2020 wpłynęło 75 komunikatów ostrzegawczych dotyczących  ostrzeżeń 

meteorologicznych dotyczących terenu Gminy Strzałkowo, Powiatu Słupeckiego 

i Województwa Wielkopolskiego. W roku 2019 było ich 57. Powyższe komunikaty 

przekazywane są wójtowi gminy, z-cy wójta, sekretarzowi gminy, umieszczane na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo, przekazywane znajdującym się na terenie Gminy 

placówkom kulturalnym, oświatowym i do  zakładów pracy. 

  

Finanse gminy 

Budżet  gminy  w  2020  r.  zakładał  wpływy  w  kwocie  53.823.917,00  zł  oraz  wydatki  

w  kwocie  54.839.533,00 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do 

następujących korekt: 

1. Wpływy: 

 zamiast 53.823.917,00 zł, wpływy wyniosły 54.489.758,00 zł, ponieważ zwiększyły się    

o wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 505.055,73 zł, o środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID 19 kwota 500.000,00 zł, środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  kwota 

124.599,00 zł oraz zmniejszyły się o dochody z tytułu dotacji i subwencji ogólnej – łączna kwota 

463.813,73 zł. 

2. Wydatki: 

 zamiast 54.389.533,00 zł, wydatki wyniosły 51.769.304,30 zł; zmiany w dotacjach            

i subwencji zmniejszyły zaplanowane wydatki, na skutek epidemii COVID-19 zostały 

ograniczane wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie, zmniejszone zostały 

wydatki na funkcjonowanie oświaty.   

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.407,33 zł (w 2019 r. 5.067,22 zł), 

natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.137,37 zł. W roku 2019 były to 

odpowiednio kwoty  dochody – 5.067,22 zł i wydatki – 5.184,66 zł. 

W 2020 roku gmina Strzałkowo realizowała następujące zadania z udziałem środków o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 
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 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo 

– dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnieniu 

istniejących w kwocie 567.636,71 zł, realizacja zadania w latach 2019 – 2020; w 

2020r. wydatkowano środki w kwocie 65.120,25 zł,  

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka 

oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo realizowane                            

z dofinansowaniem środków  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 w kwocie 1.787.304,46 zł realizacja zadania w latach 2020 – 2021;  ogólny 

koszt zadania to kwota 3.487.694,43 zł; zadanie zostało zrealizowane w 1,20 %, 

 zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie    

i w Wólce w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 

„Zdalna szkoła” uzyskano środki finansowe w kwocie 69.999,00 zł, za które 

zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół w ilości 27 laptopów i 30 tabletów;  

 zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Strzałkowie    

i w Wólce w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 

„Zdalna szkoła PLUS” uzyskano środki finansowe w kwocie 54.600,00 zł, za które 

zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół w ilości 26 laptopów. 

Na promocję gminy w 2020 r. wydano 65.842,20 zł, które przeznaczono na artykuły 

promocyjne, kalendarze, materiały wideo, wykonanie gazetki „Z Życia Gminy”, tablice 

informacyjne, broszury, ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu.           

W roku 2019 wydatkowano na ten cel 62.866,93 zł.   

 

 

Jednostki organizacyjne gminy 

W roku 2002 w gminie  funkcjonowały następujące jednostki budżetowe i samorządowe 

zakłady budżetowe: Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Wólce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Babinie, oraz gminne instytucje kultury: Gminy Ośrodek Kultury i Sportu               

w Strzałkowie, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo. 
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W planach finansowych na rok 2020 tych jednostek przewidziano wydatki i dochody: 

 Jednostka Dochody Wydatki 

  Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

1. Urząd Gminy      53 919 046,66          54 166 298,90     18 786 514,86       15 815 277,13     

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny   
w Strzałkowie  

           315 000,00                 269 095,12     12 191 330,74 12 061 259,23     

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny   
w Wólce 

             14 700,00                     5 339,00     3 467 209,07 3 441 700,22  

5. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

             50 000,00                   46 179,45     19 209 122,89       19 072 902,19 

6. Warsztaty Terapii Zajęciowej 10 000,00 2 845,53                138 320,00     131 165,53 

7. Biblioteka Publiczna Gminy 
Strzałkowo 

                            -                                    -                363 000,00                 356 000,00     

8. Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu    w Strzałkowie 

                            -                                    -             900 000,00             891 000,00     

 

 

Mieszkańcy gminy 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców gminy Strzałkowo wynosiła 10.077 osób,    

w tym 4.983 kobiet i 5.094 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i  mniej) wynosiła 834 osób,  

a liczba mieszkańców  945, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła 3.001 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-65) wynosiła 3.523, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1.148, a liczba mieszkańców 

617. 

W 2020 r. urodziło się w gminie Strzałkowo 98 osób, w tym 42 dziewczynki i 56 chłopców, 

a zmarło 101 osób, w tym 35 kobiet i 66 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020r. 

wyniósł   - 3.  

 

Bezrobocie w gminie 

Na koniec grudnia 2020r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy zarejestrowanych było 

299 osób bezrobotnych z terenu gm. Strzałkowo (184 kobiet) i w porównaniu do 

analogicznego okresu roku 2019 jest to o 76 osób więcej tj. (32,61%).  Trend wzrostu 

bezrobocia został odnotowany na terenie całego powiatu. W powiecie słupeckim 

zarejestrowanych było 1.812 bezrobotnych (1.050 kobiety) i jest to o 276 osób więcej niż w 
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analogicznym okresie 2019r. (tj.17,96%). Prawo do zasiłku posiadało 50 osób co stanowi 

16,72% ogółu bezrobotnych           (w tym 33 kobiety). 

Analizując strukturę bezrobotnych według wieku można zauważyć, że znaczne problemy na 

rynku pracy mają osoby młode rozpoczynające swoją karierę zawodową. W przypadku 

młodych ludzi na ich trudności ze zdobyciem pracy wpływa szereg czynników, m.in. brak 

doświadczenia zawodowego, niewielka praktyka w poruszaniu się na rynku pracy, 

wykształcenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniają 

osoby bez doświadczenia zawodowego, gdyż wiąże się to z potrzebą praktycznego 

przygotowania ich do wykonywania zawodu.  

W gminie Strzałkowo w przedziale wiekowym 25-34 lata, było najwięcej bezrobotnych 93 

osoby (tj. 31,10%). W dalszej kolejności były osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, 

które stanowiły 25,08%. Z każdym kolejnym przedziałem wiekowym odsetek osób 

bezrobotnych spadał.  

Struktura osób bezrobotnych wg wieku w latach 2019 - 2020 

Strzałkowo 

Wiek (w latach) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 

2019 (osoby) 39 64 45 40 17 18 

2020 (osoby) 43 93 75 46 25 17 

 

 

Struktura bezrobotnych wg wieku w % 
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Bezrobotni wg posiadanego wykształcenia 

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia należy zauważyć, iż 

największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

– 91 osób (30,43%)  oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 76 osób 

(25,41%).  Nieco mniej bo 71 osób (23,74%) znajdujących się w ewidencji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Słupcy, posiadało wykształcenie gimnazjalne i podstawowe, natomiast 31 

osób tj. 10,36% wykształcenie ogólnokształcące. Najmniej, bo 30 osób 10,03% legitymowało 

się wykształceniem wyższym. 

Bezrobotni wg posiadanego wykształcenia w latach 2019-2020 

Strzałkowo 

Poziom wykształcenia 

Wyższe 
Policealne i śr. 

zawodowe 

Średnie 

ogólnokształcące 

Zasadnicze 

zawodowe 

Gimnazjaln

e i poniżej 

2019 29 53 22 69 50 

2020 30 76 31 91 71 

 

Niewątpliwą cechą decydującą o szansach bezrobotnych na pozyskanie zatrudnienia jest ich 

poziom wykształcenia. Brak kwalifikacji lub niewystarczające kwalifikacje często 

uniemożliwiają zdobycie pracy. Niepokojący jest fakt, iż na terenie Powiatu Słupeckiego 

systematycznie wzrasta liczba osób posiadających wykształcenie wyższe.  

Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w % 
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Bezrobotni wg posiadanego stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 

Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy Powiatu Słupeckiego jest wydłużający się okres 

pozostawania bez pracy osób zarejestrowanych. W trudnej sytuacji pozostają bezrobotni, 

którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie pracy w Słupcy nieprzerwalnie od 12 do 24 

miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Na koniec grudnia 2020 roku te dwie grupy stanowiły 

38,52% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Łącznie ich liczba wyniosła 698 osób. Z 

terenu  Strzałkowa zarejestrowanych było 103 osoby tj. 34,44 %. 

 W analizowanym okresie najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy 

powyżej 24 m-cy oraz od 3 do 6 m-cy.  Osoby te stanowiły ex aequo 20,40% ogółu 

bezrobotnych.  

Wpływ na tak dużą liczebność tej grupy mają między innymi wiek, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe.  

Najmniej liczną grupą były osoby pozostające w rejestrach do 1 m-ca – 9,03%. Szczegółowe 

dane dotyczące czasu pozostawania bez pracy osób bezrobotnych zamieszkałych w Powiecie 

Słupeckim prezentuje poniższa tabela. 

 

Struktura  bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach w gminie 

Strzałkowo na tle powiatu 

 

 

Jednostka 

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach 

do 1 1 - 3 3 - 6 6 - 12 12 - 24 pow. 24 

Powiat 

Słupecki 
207 313 236 230 228 322 

Strzałkowo 29 46 29 34 40 45 

 

 

Należy zwrócić uwagę, że im dłużej osoby pozostają bez pracy, tym mniejsze są ich szanse na 

jej ponowne uzyskanie, ponieważ zdobyte wcześniej wiadomości i doświadczenia często 

ulegają dezaktualizacji. Bezrobocie nie jest tylko efektem złej sytuacji gospodarczej, ale ma 

również przyczyny strukturalne. Część bezrobotnych to osoby, których kwalifikacje nie 

odpowiadają potrzebom pracodawców. W miarę wydłużania się czasu pozostawania bez 
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pracy zanikają również aktywne postawy poszukiwania pracy. Szczegółowe dane dotyczące 

czasu pozostawania bez pracy osób bezrobotnych prezentuje poniższy wykres. 

Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w % 

 

Do końca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy dysponował 762 wolnymi miejscami 

pracy. Spośród zarejestrowanych wolnych miejsc pracy 54,98% (419 oferowane miejsca 

pracy) stanowiły oferty pracy subsydiowanej.  

Wolnych miejsc pracy przyjętych do realizacji z gm. Strzałkowo w 2020r. było 120. Stanowi 

to 15,74% (o 2,38 % więcej) ofert w powiecie. Duży odsetek stanowią oferty subsydiowane – 

70,83% tj. (85 miejsc pracy ).  

Najwięcej wolnych miejsc pracy zarejestrowano w zawodach. 
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Terapeuta zajęciowy* 2 

Opiekun w domu pomocy 

społecznej* 
2 

Magazynier 2 

Sprzedawca w stacji paliw 2 

Glazurnik 2 

Monter sieci wodnych i 

kanalizacyjnych 
2 

Pomocniczy robotnik w 

przemyśle przetwórczym 
2 

Robotnik magazynowy 2 

 

Ochrona zdrowia 

Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczy spółka cywilna - Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego STEPAMED.  Przychodnia  była  czynna od poniedziałku do piątku          

w godzinach od 8.00 do 18.00, natomiast rejestracja odbywa się od godziny  7.15 do 18.00. 

Pacjentów przyjmowało troje lekarzy na stanowiskach lekarzy rodzinnych posiadających 

aktywne listy pacjentów oraz dwoje lekarzy pomocniczych. W zespole przychodni były 

zatrudnione dwie położne na pół etatu i dwie pielęgniarki w ramach praktyki. Od połowy 

marca 2020 r. po wprowadzeniu stanu epidemii Przychodnia funkcjonowała zgodnie                    

z obostrzeniami epidemicznymi. Od tego czasu  została wprowadzona usługa teleporady. 

Przychodnia  nie zaprzestała udzielania świadczeń pomimo zamkniętych drzwi.  Na 

drzwiach  zostały rozwieszone wyraźne informacje co ma zrobić pacjent w razie 

zachorowania lub innych potrzeb zdrowotnych. Główną formą działalności stała się 

teleporada, przez którą można było uzyskać kod recepty elektronicznej i skierowania na 

wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostycznych lub też do specjalisty. 

Wypisywane były  wszystkie niezbędne  zaświadczenia  potrzebne na komisje lekarskie 

rentowe lub ds. niepełnosprawności. Jeżeli w trakcie teleporady pielęgniarka lub lekarz 

stwierdzili konieczność badania lekarskiego pacjent korzystał z gabinetu z zachowaniem 

wszystkich zasad epidemicznych (maseczka, dezynfekcja, fartuch, rękawiczki) i miał 

wykonywane badania lekarskie. W przypadkach mniej pilnych  pacjenci  umawiani byli na 

konkretne  godziny między  10:00 a 12:00. Wizyty domowe były realizowane po 

uzgodnieniu telefonicznym. Od wprowadzenia obostrzeń nie były wykonywane badania 

laboratoryjne. Wyjątkiem były badania EKG, pomiar poziomu glukozy, pomiary RR. 
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Ilość wizyt i wystawionych  skierowań 2019 2020 

Liczba wizyt pacjentów, 

w tym wizyt domowych  

49.450 

     286 

40.792 

     116 

Liczba wystawionych skierowań na badania analityczne    4.095   2.121 

 Liczba wystawionych skierowań na badania 

diagnostyczne (USG,RTG i inne) 

  1.887   1.013 

Liczba wystawionych skierowań na zabiegi 

rehabilitacyjne 

     871      541 

Liczba wystawionych skierowań do specjalistów   3.823    2.480 

Liczba  wystawionych skierowań do szpitala      459       360 

Liczba wystawionych skierowań na leczenie 

uzdrowiskowe 

     231         44 

Liczba wykonanych EKG w przychodni   1.318      738 

Liczba wykonanych pomiarów glukozy      689      298 

Liczba wykonanych iniekcji      280      221 

 

Na terenie gminy działał zespół trzech pielęgniarek POZ posiadający gabinet zabiegowy,           

w którym wykonują iniekcje oraz zabiegi pielęgniarskie w siedzibie lub w domu chorego          

w dni powszednie. 

Iniekcje w soboty, niedziele i święta wykonywały pielęgniarki POZ zorganizowane przy 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Słupcy.  

 

W roku 2020  28  podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 

155.214,79  zł, w 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.597,77 zł, 

w roku 2019 była to kwota 7.233,95  zł, 

 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wydatkowano  środki w kwocie 74.194,97 zł, w tym  na diety członków 

Komisji, wynagrodzenie psychologa, zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środki 
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czystości oraz artykułów spożywczych, uregulowanie należności za przewozy dzieci na 

wycieczkę, zapłatę należnych rachunków za energię elektryczną  i ogrzewanie 

świetlicy, rozmowy telefoniczne, uregulowanie należności za pobyt dzieci na letnim 

wypoczynku. W roku 2019 była to kwota 178.898,19  zł, 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  nie wpłynęły zgłoszenia 

przypadków nadużywania alkoholu. W 2020 r. nie odebrano żadnemu podmiotowi 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Pomoc społeczna 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

niekorzystnych dla nich sytuacji życiowych, których nie są  w stanie pokonać wykorzystując 

własne środki, możliwości i uprawnienia. Obowiązek realizowania zadań w zakresie pomocy 

społecznej nakłada na Gminę ustawa  z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 

2019, poz.1507 ze zm.). Osoby otrzymujące pomoc finansową muszą jednocześnie spełnić 

dwa warunki: pierwszy to kryterium dochodowe, a drugi to tzw. czynnik sytuacyjny, m.in. 

bezrobocie, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 

zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, sieroctwo, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, samotność osób starszych, i inne dysfunkcje. 

Łączna wartość środków finansowych wykorzystana na realizację wszystkich zadań                         

i świadczeń oraz funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła w 2020 r.  

19.070.997,19 zł.  W  roku 2019 była to kwota 15.824.410,13 zł.  

Wydatki w 2020 r. na pomoc społeczną  realizowane przez  GOPS  dla mieszkańców Gminy 

wyniosły 940.626,64 zł. W roku 2019 była to kwota 1.028.485,59 zł. Pomocą w formie zadań 

zleconych i zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania w roku 2020 objęto ogółem 268 rodzin na ogólną liczbę 485 osób  w tych 

rodzinach, w tym: 

 

 w formie świadczeń pieniężnych - 216 rodzin tj.  o liczbie osób w tych rodzinach - 

458,    

 w formie świadczeń niepieniężnych - 59 rodzin tj.  o liczbie osób w tych rodzinach - 

116. 



26 
 

W roku 2019 było to odpowiednio 304 rodziny i 729 osób.                                   

 

 

 

 

W ramach tych zadań  zrealizowano 

 

Nazwa świadczenia Kwota w zł Liczba osób Liczba osób w rodzinach 

Zasiłki stałe 107.372,00 19   21 

Zasiłki okresowe 114.893,00 50 302 

Zasiłki celowe 388.442,00       194 442 

Dożywianie w szkołach    8.679.00 41  75 

Usługi opiekuńcze   154.195,00 18   25 

Opłata za pobyt w DPS   131.336,00   4    4 

 

Zadania pomocy społecznej są  zadaniami własnymi gminy, finansowane są ze środków 

budżetu państwa oraz  ze  środków  budżetu  gminy. W  2020 roku  budżet państwa  

przeznaczył na te zadania  445.291,74 zł  a budżet gminy   495.334,90 zł. W roku 2019 było 

to odpowiednio 447.976,15 zł i 560.509,44 zł. 

W ostatnim czasie obserwuje się spadek liczby osób ubiegających się o pomoc społeczną oraz 

zmianę struktury świadczeniobiorców. Mają na to wpływ m.in.: obniżenie stopy bezrobocia, 

wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia oraz poprawa sytuacji ekonomicznej rodzin  

w związku z nabyciem prawa do innych świadczeń.  

Od marca 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ograniczają wyjścia w teren do 

niezbędnego minimum. Pracownicy cały czas rozpatrują wnioski, przyznają świadczenia, 

jednak zastępując osobisty kontakt z klientem, kontaktem telefonicznym. Epidemia postawiła 

przed pracownikami pomocy społecznej nowe zadania. Pracownicy socjalni kontaktują się         

z osobami poddanymi kwarantannie i izolacji, a w razie potrzeby dostarczają żywność. W  

roku 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin z terenu gminy. 

 

Program Dożywianie. 
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Wśród programów jakie były realizowane w 2020 r. istotnym jest program związany                       

z dożywianiem. Program pod nazwą ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” jest 

elementem polityki społecznej Gminy w zakresie : 

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

Program skierowany był dla dzieci i młodzieży w formie posiłków w szkole i przedszkolu 

oraz do osób dorosłych w formie zasiłków celowych na dożywianie. Gmina Strzałowo 

wykorzystała dotację na dożywianie w wysokości 189.666,05 zł, środki własne gminy 

wyniosły 67.612,91 zł. Łączny koszt programu  to 257.278,96 zł. W roku 2019  była to kwota  

303.499,16 zł. 

 

Usługi opiekuńcze. 

Usługi  opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu  codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie 

również kontaktu z otoczeniem. W roku 2020 wykonano 3.732 godzin w ramach usług 

opiekuńczych dla 18 podopiecznych na koszt 154.195,00 zł.  W roku 2019 było to 

odpowiednio: 5.146 godzin dla 20 podopiecznych  i koszt 175.296,59 zł. Za wykonywanie 

usług klienci ponoszą odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo. W czerwcu 

2019 r. Rada Gminy Strzałkowo przyjęła uchwałę na podstawie której koszt 1 godziny usług 

opiekuńczych wynosi 1,5 % najniższej emerytury, co w 2020 r. stanowiło 18,00 zł. 

 

Świadczenia rodzinne 

Ośrodek realizował zadania na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U  z 2018, 

poz.2220 ze zm.)  o świadczeniach rodzinnych która określa  warunki nabywania prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

Poprzez realizacje zawartych w ustawie zadań otrzymują wsparcie rodziny z dziećmi  

a w szczególności: rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, matki                        

z niepełnosprawnymi dziećmi. 

 

Rodzaje i kwota wypłaconych świadczeń w 2020 roku w zł 
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Zasiłki 
rodzinne + 

dodatki 

 

 
 

 

Zasiłki 
pielęgnacyjne 

Świadczenie 
pielęgnacyjne 

Specjalny 
zasiłek 

opiekuńczy 

Jednorazowa 
zapomoga z 

tytułu 

urodzenia 

dziecka 

Świadczenie 
rodzicielskie 

Łączna kwota 
wypłaconych 

świadczeń 

Liczba 
rodzin 

pobierają

cych 

świadcze
nia 

rodzinne  

( średnio 

m-c) 

973.853,06 1.089.983,00 1.760.204,00 3.720,00 66.000,00 284.540,00 4.178.300,06 623 

 

W porównaniu do roku 2019 w 2020  zmniejszyła się liczba rodzin pobierających 

świadczenia rodzinne. W roku poprzednim było tych rodzin 649 natomiast w 2020 - 623.  O 

83.005,00 zł zmniejszyła się w roku 2020 kwota przyznanych zasiłków rodzinnych  i 

dodatków. Zwiększyła się o 103.000,00 zł kwota przyznanych zasiłków pielęgnacyjnych. 

Znacznie, bo o 535.535,00 zł zwiększyła się w roku 2020 kwota wypłaconych świadczeń 

pielęgnacyjnych. Łączna kwota wypłacanych świadczeń w 2020 wyniosła 4.178.300,06 zł, w 

roku 2019 wypłacono 3.640.861,00 zł. 

 

Program "Rodzina 500 plus"  jako systemowe wsparcie  rodzin z dziećmi. 

Program Rodzina 500+ na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci realizowany jest od 01.04.2016 r. Do realizacji zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego na podstawie zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Strzałkowo 

z dnia 25 lutego 2016 roku został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Strzałkowie. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. 

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia 

jako pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia w wysokości 

500 zł na każde dziecko. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dyrektor domu pomocy społecznej na każde dziecko, 

na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od 

stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. wypłacono łącznie 22.961 świadczeń dla 1.903 dzieci z 

1.277 rodzin. Łączna kwota wypłacona w 2020 roku na świadczenia wychowawcze wyniosła 

11.436.319,40 zł. Łączna liczba wydanych informacji w sprawach dotyczących świadczenia 

wychowawczego to 109. Najwyższe wsparcie otrzymała rodzina z 7 niepełnoletnich dzieci, 

której wypłacano             3.500,00 zł świadczeń miesięcznie.  

 

Poniesione wydatki w 2020 r. (na wypłatę świadczenia w zł): 
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Miesiąc Kwota 

Styczeń  939.549,40 

Luty 959.569,00 

Marzec 946.580,80 

Kwiecień 941.231,00 

Maj 955.336,10 

Czerwiec 951.182,80 

Lipiec 952.868,90 

Sierpień 956.387,50 

Wrzesień 962.593,60 

Październik 950.124,40 

Listopad 971.408,40 

Grudzień 949.487,50 

 

Program „Dobry Start” 300+ 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2018 r. jest realizowane 

wsparcie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Świadczenie „Dobry start” przysługiwało 

tylko raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące  się w szkole, aż do ukończenia 

przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, miały prawo do świadczenia do 

ukończenia przez nie 24 roku. Program obejmował dzieci wychowujące się zarówno 

w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

W roku 2020 wypłacono 1.348 świadczenia na łączną kwotę 404.400,00 zł.  

Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie doby start w związku 

z rozpoczęciem roku szkolonego, z tego: 

 w szkole podstawowej – 897 

 w szkole ponadpodstawowej – 376 
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 w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej albo      

w klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole 

ponadpodstawowej – 52 

 w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki – 3 

 w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym – 19 

 w specjalnym ośrodku -  1 

 

 

Pomoc dla matek samotnie wychowujących dzieci. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w 

ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Liczba osób 

pobierających świadczenia  z funduszu alimentacyjnego od kilku lat utrzymuje się na 

podobnym poziomie. W 2020 wypłacono 580 świadczeń alimentacyjnych (miesięcznie 

średnio 48 świadczeń) na kwotę 259.246,00 zł. Świadczenia alimentacyjne pobierało 

miesięcznie średnio 36 rodzin. W roku 2019 wypłacono 672 świadczenia alimentacyjne na 

kwotę 288.600,00 zł. 

Wobec 90  dłużników  prowadzone było postępowanie alimentacyjne  (w tym: 1 znajdowała 

się w zakładzie karnym,  5. dłużników poza granicą Polski, 49 dłużników to osoby z terenu 

innych gmin ). W roku 2019 tych postępowań było prowadzonych 117. 

 

Karta Dużej Rodziny 

Gmina powierzyła Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizację zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej. W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 r. uchwały 

Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie rozpoczął 

realizację programu Karta Dużej Rodziny. W ramach programu wprowadzona została Karta 

Dużej Rodziny jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia dla rodzin z trojgiem              

i więcej dzieci bez względu na dochód rodziny. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek na 

terenie całego kraju oferowanych przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Zniżki 

mogą dotyczyć między innymi wstępów do muzeów, kin, parków narodowych, obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, sklepów, przejazdów komunikacyjnych itp.  W roku 2020r. o Kartę 

Dużej Rodziny złożono 47 wniosków w tym 35 wniosków pochodzących od rodzin 

składających się wyłącznie z rodziców.  1 stycznia 2019 r. w życie wszedł przepis dający 
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możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku, co spowodowało 

znaczący wzrost liczby wnioskodawców. W 2019 złożono 188 wniosków  i wydano 404 karty. 

Od roku  2014 wydano w sumie 1.064 kart, w tym dla rodziców 615 i 449 dla dzieci.  

 

Świetlica środowiskowa 

Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego prowadzącą działalność 

opiekuńczo wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Świetlica wspiera rodzinę  w pełnieniu jej 

podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy 

wychowawcze, pełni role prewencji w zagrożeniu demoralizacją. Dzieci mają zorganizowany 

czas wolny, który jest dostosowywany do ich potrzeb. Organizowane są zajęcia plastyczno–

techniczne, komputerowe, gastronomiczne oraz zabawy gimnastyczne. Wszystkie dzieci 

korzystające            z zajęć w Świetlicy mogą skorzystać z posiłku. Działalność Świetlicy 

finansowana jest                  z budżetu Gminy w ramach środków przewidzianych w Gminnym 

Programie Profilaktyki           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2019 r 

Świetlica Środowiskowa zmieniała swoją siedzibę. Aktualnie mieści się w budynku po byłym 

przedszkolu przy Al. Prymasa Wyszyńskiego 8. W ten sposób poprawiono warunki lokalowe 

i możliwości pracy z dziećmi.                       Świetlica Środowiskowa w  roku 2020 

funkcjonowała od poniedziałku do piątku  w godzinach 10:00 do 18:00, natomiast w okresie 

ferii zimowych od 9.00 do 17.00 a podczas wakacji letnich placówka otwarta była w 

godzinach 8:30 do 16:30. W związku z pandemią COVID -19 placówka została  zamknięta 

placówkę dla dzieci w  okresie od 16 marca do 31 maja  oraz od 21 października 2020 r. Do 

świetlicy uczęszczało 30 podopiecznych w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Strzałkowo oraz 10 

dzieci przebywających gościnnie w okresie od 02.01.2020 do 11.03.2020r. Dożywianie do 

dnia 15.03.2020r. było przygotowywane w Świetlicy Środowiskowej. Od 01.06.2020r. w 

związku z pandemią COVID-19 dzieci dożywiane są            w formie cateringu.  Ponadto w 

miesiącu styczniu, lutym i marcu odbywały się zajęcia kulinarne, w trakcie których 

podopieczni zdobywali umiejętności przygotowania sałatek czy zdrowych kanapek oraz 

uczyli się nawyków kultury życia codziennego między innymi nauka podstaw savoir-vivre  i 

kreowanie zdrowego stylu życia. W  roku 2020  zorganizowane zostały następujące 

spotkania, wyjazdy i uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka, wycieczka do stadniny  koni w Bierzglinku, zakończenie wakacji, Dzień Chłopca. 

Praca z dziećmi w Świetlicy Środowiskowej w czasie pandemii COVID 19 prowadzona jest 

przy stosowaniu obostrzeń i reżimu sanitarnego, zakres pracy wymagał zmiany. W 2020 r. nie 
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odbyły się zaplanowane uroczystości m. in. śniadanie wielkanocne, Dzień Matki, wyjazd 

dzieci na kolonię, rajd rowerowy, andrzejki, spotkanie wigilijne. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie 

Na terenie gminy Strzałkowo jako jednostka organizacyjna działa Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Babinie, którego celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych.     W roku 2020 w zajęciach  brało udział 30 uczestników: 14 mężczyzn i 

16 kobiet. Zajęcia odbywały się  w 5. osobowych  zespołach, w pracowniach: informatycznej, 

ogrodniczej, gastronomicznej, stolarsko-plastycznej, krawieckiej  i życia codziennego. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który finansuje  działalność 

jednostki w roku 2020  przekazał kwotę  614.880,00 zł, natomiast Gmina Strzałkowo kwotę  

60.000, zł, a Powiat Słupecki 68.320.00 zł. Miesięczny jednostkowy koszt uczestnictwa w 

WTZ  wynosił 2.064,00 zł.  Roczny dochód osiągany ze sprzedaży produktów i usług, 

wykonywanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii  

wyniósł 2.845,530 zł. 

Z powodu pandemii COVID-19 działalność Warsztatu na podstawie decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego  została zawieszona w następujących okresach: od 12 marca do 31 maja i  

od 21 października  do końca 2020 r.  W ww. okresach uczestnicy nie uczęszczali na zajęcia, 

kadra natomiast pracowała w trybie stacjonarnym. 

 

Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała  w roku 2020 142,0 km dróg (droga krajowa 

nr 92, droga wojewódzka nr 260, drogi powiatowe - 2262P, 3075P, 2944P, 3076P, 3072P, 

3071P, 3073P, 3040P, 3074P, 2945P, 2948P, 3078P, 3070P, 3077P).  Drogi asfaltowe 

stanowiły     70,5 % wszystkich dróg,  natomiast drogi utwardzone 80,0%. W porównaniu 

do roku 2020 wartości  te nie zmieniły się. 

Długość ścieżek rowerowych w roku 2020 r. wynosiła 3,6 km i nie uległa zmianie                        

w porównaniu do roku poprzedniego.  

W gminie realizowano w 2020 r. inwestycje w zakresie: 

 

Wydatki majątkowe: 
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1. Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – 49.957,00 zł. 

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – 109.947,00 zł. 

3. Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej  na terenie gminy Strzałkowo – 49.471,09 zł. 

4. Budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie – 538.674,00 zł. 

5. Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. 

Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo – 42.029,02 zł. 

6. Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw odcinek droga krajowa Nr 92 

– Staw na terenie Gminy Strzałkowo – 509.365,10 zł. 

7. Budowa ulicy Ogrodowej w m. Strzałkowo – 18.450,00 zł. 

8. Przebudowa dróg gminnych w Wólce, Młodziejewicach i Strzałkowie ulice Górna, 

Rolnicza i Andrzejewskiego – 243.493,27 zł. 

9. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 

424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w m. Łężec – 105.205,93 zł. 

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb geod. Skarboszewo – 275.772,06 zł. 

11. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu byłej Świetlicy Środowiskowej na 

mieszkania – 79.999,00 zł. 

12. Budowa budynku garażowego dla OSP Krępkowo – 123.393,17 zł. 

13. Rozbudowa monitoringu na terenie m. Strzałkowo – 67.878,78 zł. 

14. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie 

gminy Strzałkowo – 65.120,25 zł. 

15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – 23.450,00 zł. 

16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 

3040P – 168.197,00 zł. 

17. Budowa placu zabaw w m. Kokczyn – 40.254,28 zł. 

18. Rozbudowa i modernizacja  sali wiejskiej w Młodziejewicach – 106.914,18 zł. 

Zakupy inwestycyjne: 

1. Wykup gruntów pod ulice i drogi – 89.140,60 zł. 

2. Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy (sprzęt komputerowy za 11.500,00 zł oraz samochód 

ciężarowy Fiat Ducato – 132.121.,68 zł ) – 143.621,68 zł. 

3. Zakup placów zabaw – 11.316,00 zł. 

4. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Babinie – 90.080,50 zł. 

Wydatki na dotacje i zakupy inwestycyjne: 
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1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

(dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) – 8.000,00 zł. 

2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 3040P, odcinek 

Sierakowo-Strzałkowo) – 882.643,88 zł. 

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych (dofinansowano budowę urządzeń wytwarzających źródła energii służące 

ochronie środowiska) – 111.000,00 zł. 

Wydatki na zakup i objęcie akcji 

1. Wydatki na zakup akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – 13.120,00 zł. 

2. Wydatki na zakup akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu  – 

54.000,00 zł. 

W roku 2020  pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  na budowę dróg 

dojazdowych  do gruntów rolnych  (Skarboszewo)  w kwocie 45.000,00 zł. 

Uzyskano dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych                 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

W 2020 r. uzyskano dotacje na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkolno-

Przedszkolnych w Strzałkowie i w Wólce w ramach programów Polska Cyfrowa „Zdalna 

szkoła” i „Zdalna szkoła +” w łącznej kwocie 124.599,00 zł. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 145.900 m, a na    

31 grudnia 146.290 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się 

następująco: 32.270 m na początku oraz 32.370 m na koniec roku. Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkań. Miejscowość Strzałkowo jest 

skanalizowana w 51%. Liczba przyłączy i przykanalików kanalizacyjnych na dzień  31 

grudnia  2020  - 1.389. 

W 2020 r. wystąpiły 2 awarie sieci kanalizacyjnej których powodem były: zatkania 

pompowni i unieruchomienia pomp w wyniku nagromadzenia nieczystości stałych.  
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Długość czynnej sieci gazowej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła w gminie 40.779,97 m. 

Na początku ubiegłego roku funkcjonowało 227 czynnych przyłączy do sieci gazowej, a na 

koniec roku – 275.  W roku 2020  do sieci gazowniczej podłączono 48 budynków. Z sieci 

gazowej korzysta 12,3% gospodarstw domowych. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na dzień 31 grudnia 2020 r.  mieszkaniowy zasób gminy obejmował 100 mieszkań o łącznej 

powierzchni użytkowej 4375,08m
2
 zlokalizowanych: 

 Strzałkowo przy ul. Al.  Prymasa Wyszyńskiego 7, 

 Strzałkowo przy ul. Al.  Prymasa Wyszyńskiego 8, 

 Strzałkowo przy ul. Al.  Prymasa Wyszyńskiego 10, 

 Strzałkowo przy ul. Al.  Prymasa Wyszyńskiego 12,  

 Strzałkowo przy ul. Al.  Prymasa Wyszyńskiego 14, 

 Strzałkowo przy ul. Al.  Prymasa Wyszyńskiego 22, 

 Strzałkowo przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 

 Strzałkowo przy ul. Górna 15, 

 Strzałkowo przy ul. Kopernika 15, 

 Strzałkowo przy ul. Kościuszki 3, 

 Strzałkowo przy ul. Kościuszki 1, 

 Strzałkowo przy ul. Prusa 1, 

 Strzałkowo przy ul. Szkolnej 2, 

 Strzałkowo przy ul. Szkolnej 20,  

 Strzałkowo przy ul. Ostrowskiej 8, 

 Strzałkowo przy ul. Ostrowskiej 19,  

 m. Katarzynowo 8,  

 m. Kościanki 2, 

 m. Młodziejewice 2,  

 m. Ostrowo Kościelne 6  

 m. Skarboszewo 11  

 m. Szemborowo 30  

 m. Szemborowo 32  

Zmniejszenie  zasobu mieszkaniowego nastąpiło na skutek wykupu lokali przez najemców.  
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W 2020 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie znajdujące się w zasobie gminy. Zasady 

przyznawania mieszkań były następujące: 

 stałe zameldowanie na terenie Gminy Strzałkowo przynajmniej przez okres trzech lat, 

 spełnianie warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego oraz Uchwały Nr VI/39/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 

stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Strzałkowo tj. nie posiadanie tytułu prawnego do 

innego lokalu mieszkalnego, 

 nie posiadanie zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, spełnienie określonych 

w uchwale kryteriów dochodowych. 

Ze względu na dużą ilość wniosków o przydział mieszkań, przy podejmowaniu decyzji mają 

wpływ również inne czynniki, które mają znaczenie na kolejność rozpatrywania podań 

o przydział mieszkania. Należą do nich między innymi: sytuacja rodzinna osób 

wnioskujących o przydział mieszkań, w tym w szczególności, ilość osób tworzących rodzinę 

oraz ograniczenia zdrowotne (dzieci niepełnosprawne znajdujące się pod opieką, osoby 

starsze itp.). 

W 2020 r. dokonano sprzedaży 1 mieszkania, znajdującego się wówczas w zasobie gminy, na 

kwotę 42.450,00 zł. Powodem sprzedaży wskazanego mieszkania był akces wykupu przez 

najemcę. W 2020 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych. W  2020 r. zaległości w opłatach 

za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 40.056,55 zł  i dotyczyły 13 

mieszkań. W roku 2019 zaległości wynosiły 43.200,00 zł. i zadłużonych było 10 mieszkań. W 

2020 r. dokonano remontu 8 mieszkań znajdujących się w: 

 Strzałkowie ul. Szkolna 20  – przestawienie pieca kaflowego, 

 Strzałkowie ul. Ostrowska 8, m. Młodziejewice 2, m. Kościanki 2 - remont dachu 

wraz z orynnowaniem. 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 115. 269,00 zł, których 

beneficjentami było 120 osób. Podstawą ich przyznania było spełnienie kryterium 

dochodowego określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz.U. 2019 poz. 2133).    

W  2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 19 osób. Średni czas oczekiwania na 

otrzymanie mieszkania wynosił  w 2020r. 2 lata. Biorąc pod uwagę lata poprzednie czas 
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oczekiwania wzrósł, gdyż gmina nie posiadała w swoim zasobie wolnych lokali. 

 

Transport 

W 2020 r. Gmina Strzałkowo nie posiadała własnego transportu drogowego. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Gminy Strzałkowo przekazała powiatowi 

słupeckiemu dotację celową w kwocie 17.049,38 zł.  Natomiast w  roku 2019 32.940,86 zł. 

Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie utrzymania następujących kursów 

autobusowych: 

 Słupca-Słupca przez Strzałkowo-Szemborowo-Strzałkowo, 

 Słupca-Słupca przez Chwalibogowo-Wierzbocice, 

 Strzałkowo- Wilczna przez Słupca, 

 Wilczna – Powidz przez Słupca-Strzałkowo 

 

Sprawy obywatelskie 

W  roku 2020  nie  przeprowadzano  konsultacji  społecznych. 

W roku 2020 do Urzędu Gminy Strzałkowo wpłynęło 45  wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Dotyczy one następujących zagadnień: 

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu 

o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? 

2. Jak  przygotowywano  raport o stanie gminy ? 

3. Jak poinformowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można 

zabrać głos na temat treści ww. raportu ? 

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy ? 

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie 

gminy. 

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy ? 

7. Czy Państwa jednostka samorządu terytorialnego posiada program gospodarki 

odpadami azbestowymi ? 

8. Czy w zakresie unieszkodliwiania azbestu korzystacie Państwo z funduszy lub 

dotacji? 
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9. Jakie działania planujecie Państwo podjąć w 2020 roku w zakresie unieszkodliwiania 

azbestu ? 

10.  Czy w 2019 r. Państwa jednostka ogłaszała przetarg, zapytanie ofertowe lub inny 

konkurs w zakresie unieszkodliwiania azbestu ? 

11. Czy Państwa jednostka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie 

świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, a jeżeli tak to proszę  o podanie: daty 

zakończenia obowiązującej umowy, wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia 

usługi miesięcznie, przedłożenia skanu umowy w formie elektronicznej, imię                      

i nazwiska Inspektora Ochrony Danych ? 

12. Czy Państwa jednostka korzysta lub korzystała w latach 2018-2019 z usług firm 

zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (np. dostosowania do RODO, 

audytów teleinformatycznych, wdrożenia systemów ISO27001, szkoleń 

pracowniczych), a jeżeli tak to proszę o podanie: daty obowiązywania umowy, 

wysokości wynagrodzenia, przedłożenia skanu umowy w formie elektronicznej ? 

13. Proszę o podanie kodu TERYT Państwa gminy. 

14.  Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. 

umowy albo z komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 

wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt ? 

15. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy 

albo z komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń  

zapewnienia  opieki bezdomnym zwierzętom ? 

16. Ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt 

gminy w 2019 r.  ( nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich). 

17. Jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) ? 

18. Udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnienie 

opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r. 

19. Wnosimy o zestawienie  gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru 

zabytków zwolnionych  od podatku  od nieruchomości w roku 2019                                          

z wyszczególnieniem na poszczególne  zabytki (wraz z informacją o nazwie zabytku, 

adresie zabytku i numerze geodezyjnym działki, na której znajduje się zabytek). 

20. Wnosimy o zestawienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków zwolnionych od 

podatku rolnego w roku 2019 z wyszczególnieniem na poszczególne zabytki (wraz            
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z informacją o nazwie zabytku, numerze geodezyjnym działki na którym znajduje się 

zabytek). 

21. Udostępnienie informacji w zakresie systemu bezpieczeństwa informacji, w tym 

zapewnienie  bezpieczeństwa w urzędzie poprzez wypełnienie ankiety.  

22. Czy gmina posiada e-usługi ? 

23. Jaką część zadań i procedur realizuje się w gminie tylko on-line ? 

24. Czy w okresie kwarantanny  oferuje się obsługę administracyjną  on-line ? 

25. Jak długo trwa procedowanie w określonych  sprawach  ? 

26. Udostępnienie informacji w zakresie wydawanych decyzji  oraz obecnie 

prowadzonych postepowań administracyjnych dot. decyzji środowiskowych oraz 

warunków zabudowy w zakresie odnawialnych źródeł energii (m.in. farmy 

fotowoltaiczne, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, biogazownie) ze 

wskazaniem obrębu oraz mocy każdej inwestycji w zakresie czasowym od 2000. 

27. Udostępnienie informacji w zakresie obowiązujących na terenie Gminy Miejscowych 

Planów Zagospodarowania. W przypadku istnienia takiego planu, proszę o wskazanie 

numeru uchwały przyjmującej plan. 

28. Czy zostały przekazane  informacje o wyborcach  Poczcie Polskiej S.A. ? 

29. Czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych  zasadach 

przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. ? 

30. Do jakich linii  komunikacyjnych (lub na jakich odcinakach linii komunikacyjnych)       

w zakresie realizacji Publicznego Transportu Zbiorowego Gmina Strzałkowo dopłaca 

Staroście Słupeckiemu ? 

31. Jaka  jest kwota dopłaty za 1 przejechany  wozokilometr, którą Gmina Strzałkowo 

przekazuje  Staroście Słupeckiego  ? 

32. Na jaką łączną kwotę  opiewa Umowa na 2020 r. między Gminą Strzałkowo a Starostą 

Słupeckim na realizację Publicznego Transportu Zbiorowego ? 

33.  Jaka jest szacunkowa liczba wozokilometrów  do wykonania przez Operatora na 

terenie Gminy Strzałkowo według Umowy na realizacje Publicznego Transportu 

Zbiorowego na 2020 r. ? 

34. Udostępnienie danych dotyczących energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii, 

podmiotu który jest obowiązany do udzielenia informacji publicznej: nazwy 

podmiotu, wysokości mocy umownej podmiotu (z rozróżnieniem na Punkty Poboru 

Energii), roczna wielkość zużycia za rok 2019 (z rozróżnieniem na Punkty Poboru 
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Energii), grupa taryfowa (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii), OSD i jego 

oddział                           (z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii). 

35. Danych dotyczących energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii podmiotów 

bezpośrednio lub pośrednio podległych lub nadzorowanych przez Organ, w tym  

oddziałów Organu: nazwy podmiotu, wysokości mocy umownej podmiotu                          

(z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii), roczna wielkość zużycia za rok 2019             

(z rozróżnieniem na Punkty Poboru Energii), grupa taryfowa (z rozróżnieniem na 

Punkty Poboru Energii), OSD i jego oddział (z rozróżnieniem na Punkty Poboru 

Energii). 

36.  Faktury za miesiąc marzec 2020 za energie elektryczną i usługi dystrybucyjne wraz       

z ewentualnymi załącznikami. 

37. Czy w postępowaniach z zakresu opracowania studium  uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  tutejszy organ uwzględnia przebieg przedmiotowej linii oraz 

obowiązujący dla tej linii pas technologiczny (o szerokości 70 m. tzn. po 35 m od osi 

linii w obu kierunkach w rzucie poziomym ) ? 

38. Czy obszary na których jest usytuowana ww. elektroenergetyczna linia  przesyłowa, 

pokryte są w całości studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniającymi informacje  o szerokości pasa technologicznego dla tej linii oraz         

o ograniczeniach w użytkowaniu  terenu pod linia i w zasięgu pasa technologicznego ? 

39. Czy w gminie był/jest przeprowadzany budżet obywatelski ? 

40. Czy w gminie wprowadzono zielony budżet obywatelski (dalej ZBO) ? Jeżeli nie, czy 

w gminie planuje się wprowadzić ZBO ? 

41. Od kiedy w gminie funkcjonuje ZBO ? 

42. Proszę o podanie linku lub załącznika stosownej uchwały, zarządzenia lub innego aktu 

prawnego dotyczącego ZBO. 

43. Ile projektów zgłoszono do ZBO w każdej poszczególnych edycji ? Proszę                           

o wyszczególnienie   liczb za każda z edycję, w których odbywał się ZBO ?. 

44. Jaka kwota została przeznaczona na ZBO w każdej z poszczególnych edycji ? Proszę    

o wyszczególnienie kwot za każdą z edycji, w których odbywał się ZBO. 

45. Czy gmina publikuje raport dotyczący ZBO ? Proszę o link lub przesłanie w 

załączeniu. 
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46.  Jeżeli ZBO był realizowany w ramach budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego, 

proszę o wyszczególnienie kwot przeznaczonych na budżet 

obywatelski/partycypacyjny. 

47. Czy część regulaminu dotycząca ZBO została unieważniona lub w jakikolwiek sposób 

zakwestionowana  przez którykolwiek z organów kontrolujących  budżet 

obywatelski/partycypacyjny ? Proszę wskazać, jakie to były organy i o przekazanie 

dokumentów sprawy. 

48.  W jaki sposób organ podatkowy (Wójt Gminy Strzałkowo)  ustalił fakt utrzymania 

poszczególnych zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków ? Wnosimy             

o kopie dokumentów poświadczających ten fakt. 

49. W jaki sposób organ podatkowy (Wójt Gminy Strzałkowo)  ustalił fakt utrzymania 

poszczególnych zabytków zgodnie z przepisami o ochronie zabytków ? Wnosimy            

o kopie dokumentów poświadczających ten fakt (dot. gruntów). 

50.  Proszę o przekazanie informacji nt. ilości osób zatrudnionych (w przeliczeniu na 

pełne etaty) w urzędzie  oraz poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy za 

lata 2010-2019. Mogą to być dane wg stanu na 31.12. każdego roku. 

51. Prośba o informację dotycząca planowanych inwestycji  drogowych w najbliższym 

czasie na obszarze Gminy Strzałkowo oraz wskazanie ograniczeń tonażowych                

(w uwzględnieniem wartości tonażu) i ograniczeń skrajni drogowej występujących  na 

wszystkich drogach  będących w zarządzie Gminy Strzałkowo. 

52. Udostępnienie informacji w zakresie sprawozdania  z wykonania  kontroli zarządczej 

za 2019 oraz plan na 2020 rok. 

53. Udostępnienie informacji danych  dot. oglądalności  poszczególnych  sesji Rady 

Gminy Strzałkowo począwszy od rozpoczęcia kadencji 2018 -2023. 

54. Nazwa  oraz adres siedziby wykonawców, którym w 2020 roku (do momentu 

otrzymania wniosku), w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia 

publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania w ramach ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych), naliczono karę 

umowną. 

55. Udostępnienie dokumentów potwierdzających naliczenie kary umownej (np. 

protokoły odbioru, pisma do wykonawców, noty obciążeniowe). 

56. Nazwa i adres siedziby wykonawców, z którymi w 2020 roku (do momentu 

otrzymania wniosku), w  związku z realizacja umów o udzielnie zamówienia a 

publicznego, rozwiązano umowę, wypowiedziano umowę lub od umowy odstąpiono. 
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57. Udostępnienie dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy, wypowiedzenie 

umowy lub odstąpienie od umowy. 

58. Nazwa oraz adres siedziby wykonawców, których w 2020 roku (do momentu 

otrzymana wniosku),  w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia 

publicznego, pozwano o zapłatę. 

59. Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych 

przez Państwo w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2020 lub 

przesłanie wykazu wydanych decyzji dla farm fotowoltaicznych/instalacji 

fotowoltaicznych o mocy powyżej 40kW zawierającego nazwę inwestora, moc 

instalacji, datę wydania decyzji oraz lokalizację inwestycji. 

60. Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o warunkach zabudowy wydanych 

przez Państwo w przedziale czasowym: 01 stycznia 2018 r. – 30 czerwca 2020 lub 

przesłanie wykazu wydanych decyzji dla turbin wiatrowych (zarówno pojedynczych 

turbin/farm wiatrowych), zawierającego nazwę inwestora, moc instalacji, datę 

wydania decyzji  oraz lokalizacje inwestycji ). 

61. Udostępnienie wniosków, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na turbiny/farm 

wiatrowych  oraz na elektrownie fotowoltaiczne, które są w trakcie rozpatrywania. 

62. Jaką kwotę w skali roku Gmina wydaje na zakup środków chemicznych stosowanych 

do uzdatniania wody i jej ochronę bakteriologiczną? 

63. Udzielnie informacji publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych 

środków chemicznych  jakie zakupiła Gmina lub jej jednostka organizacyjna na 

uzdatnianie wody i jej ochronę bakteriologiczną. 

64. Udzielnie informacji publicznej w przedmiocie  stawki podatku VAT zawartego              

w  cenie podchloryu sodu stosowanego przez Gminę lub jej jednostkę organizacyjną 

do dezynfekcji wody pitnej. 

65. Udzielnie informacji publicznej w przedmiocie nazw handlowych flokulantów                   

i koagulantów, a także innych środków chemicznych i biologicznych  niezbędnych do 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz  odnośnie  cen 

netto i ilości nabywanych przez Gminę lub  jej jednostkę organizacyjną.  

Przedmiotowe dane mogą być udostępnione w odniesieniu do 2019 r. lub 

fakultatywnie za pierwsze     5 miesięcy. 

66.  Udzielenie informacji w zakresie podania max 4 zdaniowego opisu technologii na 

jakiej oparta jest praca oczyszczalni ścieków. 



43 
 

67. Udzielnie informacji  w zakresie podania max 4 zdaniowego opisu technologii 

stosowanej przez Gminę lub jej jednostkę organizacyjną  do czyszczenia 

przepompowni oraz koszty ponoszone w związku z tym procesem. 

68. Czy na terenie Gminy znajdują się  zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpieli 

rekreacyjnych  ? 

69. Jakie działania podejmuje Gmina w celu utrzymania czystości wody w zbiornikach 

rekreacyjnych? 

70. Czy obecnie audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny usługodawca (tj. osoba 

niezatrudniona jako pracownik w jednostce, lecz działająca na podstawie umowy 

cywilnoprawnej w zakresie wykonywania usługi audytu wewnętrznego) ? 

71. Do kiedy ww. audytor wewnętrzny ma zawartą umowę cywilnoprawną ( rok i miesiąc; 

format (rrrr.mm) ? 

72.  Udostępnienie informacji w zakresie  wykorzystywanych w gminie instrumentów 

wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii, poprzez 

wypełnienie ankiety.  

73. Jaką kwotę w ciągu ostatnich 5 miesięcy wydatkowała gmina na zakup środków do 

dezynfekcji rąk – tzw. metoda wcierania (wszystkie chemiczne środki dezynfekujące      

i antyseptyczne) ? 

74. Kto jest  ostatecznym użytkownikiem, płynów do dezynfekcji zakupywanych przez 

Urząd Gminy ? Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter alia: urzędników, 

interesantów, uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego typu zakupy 

samoistnie z pominięciem Urzędu Gminy), osoby odwiedzające jednostki kultury, 

pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, innych odbiorców – jakich ? 

etc. 

75. Czy wszystkie zakupywane środki dezynfekujące spełniają  normy PN-EN 

1500:2013? 

76.  Jeżeli odbiorcami  płynów dezynfekujących  są również  uczniowie  szkół lub dzieci   

w przedszkolach nadzorowanych przez Gminę – czy  zamawiający (Gmina) stosuje 

jakieś inne dodatkowe kryteria doboru płynów dezynfekujących – tak , aby 

zapobiegać niepożądanym skutkom  permanentnego stosowania środków do 

dezynfekcji rąk              u odbiorców szczególnie wrażliwych ? 

77. Czy zakupywane przez Gminę środki do dezynfekcji posiadają pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu (…) standardowe czy tymczasowe ? 
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78. Czy Urząd stosuje  Globalne Numery Lokalizacyjne w celu rejestracji i wymiany 

dokumentów poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania ? 

79. Jak jest realizowana Dyrektywa 2014/55/UE dotycząca fakturowani elektronicznego     

w zamówieniach publicznych ? 

80. Ile średnio miesięcznie Urząd otrzymuje e-faktur poprzez Platforme Elektronicznego 

Fakturowania ? Jeżeli Urząd stosuje inna aplikację w celu elektronicznej wymiany 

faktur, proszę o podanie jej nazwy i liczby wymienionych faktur. 

81. Czy na dzień dzisiejszy, tj. 19.08.2020 na stronie Państwa urzędu wszystkie dodawane 

filmy mają napisy ? Jeśli tak, to od kiedy ma miejsce taki stan rzeczy ? 

82. Czy poczynili Państwo  kroki w kierunku umożliwienia Państwa pracownikom  

dodawania napisów dla  niesłyszących  do filmów? Jeśli tak to jakie ? Czy po 23 

września dodawane przez Państwa filmy będą posiadały napisy dla niesłyszących ? 

83.  Czy korzystają  Państwo z podmiotu zewnętrznego w zakresie funkcji Inspektora 

Ochrony Danych (IOD) ? Jeżeli tak, to proszę podać: datę zawarcia umowy                           

i zakończenia umowy, całkowitą oraz miesięczną wartość brutto za okres jej 

obowiązywania, sposób wyboru wykonawcy (na podstawie zapytania ofertowego, 

zapytania o cenę, przetarg, z wolnej ręki, inne), w jaki sposób zostanie wybrany 

wykonawca w roku 2021, następnych latach lub po okresie obowiązywania aktualnej 

umowy, nazwę firmy świadczącej usługę IOD oraz imię i nazwisko osoby 

wykonującej prace Inspektora ochrony danych, termin przeprowadzenia ostatniego 

szkolenia pracowników, termin ostatniego audytu w siedzibie jednostki. 

84. Wnoszę o wskazanie planowanych kwot w budżecie roku 2021 przeznaczonych na 

zadania związane z RODO. 

85. Czy był u państwa przeprowadzony audyt KRI ? Jeżeli tak, to proszę podać: 

wykonawca – firma zewnętrzna czy pracownik instytucji, termin ostatniego audytu 

KRI, jeżeli to firma zewnętrzna proszę o wskazanie wartości brutto przeprowadzonego 

audytu. 

86. Udostępnienie informacji o liczbie dzieci w przedszkolach i uczniach w szkołach 

podstawowych  prowadzonych przez Gminę. 

87. Dane na chwilę sporządzania informacji dla nadchodzącego roku szkolnego, w 

podziale na poszczególne placówki i dodatkowo na klasy (tj. uczniowie w klasach 

I.II,III, IV,V. VI, VII, VIII) dla poszczególnych szkół. 
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88. Informacja publiczna w zakresie dofinansowania  do instalacji fotowoltaicznej                  

w jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkach organizacyjnych oraz                

o zasadach jej przyznawania i wartości brutto dofinansowania. 

89. Czy po  25.05.2018 r. w zakresie ochrony danych osobowych korzystano z usług firm 

zewnętrznych (np. audyt, szkolenie, opracowanie dokumentacji) ? 

90.  Jeżeli w punkcie 1 korzystano z usług  podmiotów zewnętrznych to proszę  o 

podanie: dat zawarcia umów, nazwy oraz adres firmy wykonującej usługę zakres 

zleconych prac w poszczególnych miesiącach oraz wysokość wypłaconego 

wynagrodzenia w danych miesiącach. 

91. Czy na podstawie art. 31 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku       

z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE powołano Inspektora Ochrony Danych ? 

92. Czy  funkcje Inspektora Ochrony Danych powierzono pracownikowi jednostki? Jeżeli 

tak, to proszę podać imię i nazwisko; dane do kontaktu oraz wysokość dodatku do 

wynagrodzenia za wykonywanie funkcji inspektora. 

93. Czy funkcję  Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik firmy zewnętrznej 

wykonującej usługę ? Jeżeli tak, proszę podać dane osoby: imię i nazwisko, dane do 

kontaktu oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie funkcji 

inspektora. 

94. Proszę podać zakres zadań i obowiązków pełnionych przez  Inspektora Ochrony 

Danych. 

95. Jeżeli zgodnie  z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. poz. 1000 ) [zwanej dalej: Ustawą] udostępniono  na stronie internetowej dane  

inspektora ochrony danych (imię, nazwisko, adres email oraz telefon) to proszę                 

o podanie  miejsca publikacji na stronie internetowej. 

96. Czy za wykonanie dokumentacji opracowania polityki bezpieczeństwa oraz 

dokumentów pokrewnych zostały wystawione dodatkowe faktury, jeśli tak, to proszę 

podać zakres wykonywanej  usługi oraz kwotę  brutto ? 

97. Udostępnienie informacji w zakresie liczby zgonów na terenie gminy z podaniem 

przyczyn zgodnie z prowadzonymi statystykami na podstawie  dokumentów „karta 

statystyczna do karty zgonu”. 

98. Udostępnienie informacji w zakresie wykazu mieszkańców, rejestru wyborców, 

ewidencji ludności. Podanie liczby mieszkańców, liczby wyborców ujętych w 
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rejestrze wyborców, liczbę obywateli ujętych w ewidencji  ludności z podziałem na 

wiek.  Od urodzenia do 18 roku życia na dzień 10 września 2020 r., od 18 roku życia 

do śmierci – na dzień 10 września 2020 r. Jak również wykazu osób z podaniem 

imienia i nazwiska we wszystkich wymienionych spisach i rejestrach. 

99. W jaki sposób Państwa Gmina realizuje swoje zadania w obszarze zarządzania 

budynkami i lokalami mieszkalnymi, a także użytkowymi stanowiącymi własność lub 

współwłasność Gminy? 

100.  Czy w Państwa Gminie  funkcjonuje (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) albo                

o innych nazwach: jednostki, zakłady, spółki a także Towarzystwo Budownictwa 

Mieszkaniowego „TBS” które zarządzają budynkami i lokalami mieszkalnymi a także 

użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność Gminy ? Jeżeli tak to proszę           

o podanie dokładnej nazwy i adres. Lokalizacja (miasto, gmina, powiat). 

101. Proszę  o udzielenie ogólnych informacji o wyżej wskazanych podmiotach 

zaznaczając znakiem „X” właściwą odpowiedź. 

102.  Ile rodzin  zamieszkuje w systemie „TBS” w całej gminie ? 

103. Mieszkania w systemie „TBS” wynajmowane za partycypacją czy kaucją ? 

104. Jakie są źródła finansowania „TBS” ? 

105.  Udostępnienie informacji w zakresie  nazwy podmiotu dostarczającego system 

informacji prawnej dla Zobowiązanego do udzielenia informacji. 

106. Nazwa systemu informacji prawnej oraz jego wersja. 

107. Informacja  o ilości dostępów, czy użytkownikiem jest wyłącznie Podmiot 

zobowiązany. Jeżeli są inni użytkownicy prośba o wskazanie tych podmiotów, oraz 

ilość przeznaczonych dla nich dostępów. 

108. Wartość umowy/zamówienia/faktury. 

109. Okres na jaki dostęp został udzielony (od-do). 

110. Udostepnienie  informacji w zakresie  wydanych oraz będących w trakcie 

postepowania w okresie od 01.01.2015 do dnia dzisiejszego warunków zabudowy i 

decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin 

wiatrowych, w zakresie obejmującym nr działki, obręb , nr decyzji, planowana moc 

instalacji (podana w MW) oraz nazwa wnioskodawcy. 

111. Czy  na terenie Gminy uchwalono MPZP lub jest w trakcie uchwalania Studium lub 

MPZP na którym można zlokalizować  instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 

100k? 
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112. Udostępnienie informacji w zakresie ilości zawartych małżeństw  na terenie gminy         

w podziale miesięcznym z okres styczeń 2015-wrzesień 2020 – liczba zawartych 

małżeństw wg kryterium miejsca zameldowania męża przed ślubem na terenie gminy 

Strzałkowo, w przypadku gdy mąż przed ślubem mieszkał za granicą wg kryterium 

miejsca zameldowania żony przed ślubem na terenie gminy Strzałkowo. 

113.  Czy na terenie Miasta/Gminy podjęta została uchwała w sprawie ograniczeń w 

zakresie zmykania/otwierania placówek handlowych oraz ograniczenia sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w 

określonych godzinach ? 

114.  Udostępnienie informacji o ilości złożonych wniosków z wyszczególnieniem formy: 

tradycyjnej (papierowej) oraz online dla takich spraw jak: wydanie nowego dowodu 

osobistego, zgłoszenie utraty/uszkodzenia/unieważnienia dowodu osobistego, 

zameldowania się na pobyt czasowy lub stały, wymeldowanie się z pobytu czasowego 

lub stałego, zgłoszenie urodzenia dziecka, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, pism 

ogólnych (dane tylko dla wniosków online) za poszczególne miesiące w okresie 

styczeń 2019 do dnia sporządzenia. 

115. Czy obowiązek nagrywania i transmitowania obrad sesji rady gminy/miasta 

realizowany jest przez pracowników Urzędu czy też firmę zewnętrzną ? 

116. Jeśli obowiązek  o którym mowa w pytaniu 1  realizowany jest przez pracowników 

Urzędu, to jakie stanowisko pracy realizuje ten obowiązek i w jakim wymiarze 

czasowym ? 

117.  Jeśli obowiązek  o którym mowa w pytaniu 1  jest realizowany przez firmę 

zewnętrzną to proszę o przesłanie skanu umowy w tym zakresie. 

118. Czy poza ustawowym obowiązkiem transmisji obrad rady gminy/miasta, 

transmitujecie Państwo on-line również  obrady z posiedzeń komisji rady 

gminy/miasta ? 

119. Czy pod wszystkimi  transmisjami  on-line umieszczacie Państwo napisy ? 

120. Jaki jest koszt przygotowania napisów (za 1 godzinę) i kto je wykonuje tzn. czy jest to 

zlecone firmie zewnętrznej czy też wykonujecie to Państwo we własnym zakresie ? 

121. Kto zabezpiecza sprzęt niezbędny do transmisji: kamera, komputer, mikrofony, 

nagłośnienie -urząd czy firma zewnętrzna obsługująca streaming ? 

122. Kto zapewnia dostęp do Internetu w miejscu transmisji Urząd czy firma zewnętrzna 

oraz jaki jest to koszt dodatkowy ? 

123. Ilu pracowników zatrudnia Państwa Urząd ? 
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124. Ilu pracowników Państwa urzędu  przeszło na prace zdalną ? 

125. Ilu zdalnie pracujących pracowników Państwa urzędu potrzebuje dostępu do 

krytycznych zasobów urzędu bez których nie może wykonywać swojej pracy ? 

126. Czy do uruchomienia zdalnych stanowisk pracy został zakupiony dodatkowy sprzęt ? 

127. Czy w związku z panująca pandemią zakupiliście Państwo dodatkową infrastrukturę 

IT? 

128. W jakim modelu pracują Państwa zdalni pracownicy ? 

129. Czy komputery, z których łączą się pracownicy są zabezpieczone ? 

130. Czy pracownicy posiadają usługę synchronizacji i/lub wymiany plików/dokumentów 

dla pracowników ? 

131. Czy pracownicy zdalni mają dostęp do telefonów służbowych ? 

132. Czy w budżecie IT na kolejny rok są przewidziane wydatki na: tworzenie zdalnych 

miejsc pracy, dodatkowe zabezpieczenie pracowników zdalnych, wdrożenie usług 

synchronizacji plików (chmurowej lub wdrożonej on-premise), wdrożenie telefonii 

VoIP/ lub komunikatorów ? 

133. Kto w Państwa urzędzie odpowiada za utrzymanie infrastruktury dla zdalnych 

pracowników ?  

134. Czy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach 

uwarunkowań przewidziano możliwość budowy farm fotowoltaicznych o mocy 

większej niż 1MW ? 

135. Czy w trakcie prac nad uwzględnieniem terenów pod fotowoltaikę  w planie bądź            

w studium wystąpiły trudności związane z reakcja społeczną ? 

136. Czy realizowane są już inwestycje w zakresie farm fotowoltaicznych  o mocy powyżej 

1 MW ? 

137. Jeśli w plan lub studium nie przewiduje możliwości posadowienia farm 

fotowoltaicznych, to czy rozważana jest zmiana planu w ciągu najbliższych  kilku lat ? 

138. Czy plan miejscowy lub studium uwarunkowań przewiduje możliwość posadowienia  

farm wiatrowych ? 

139.  Czy gmina przeznaczyła własne grunty pod przedsięwzięcia związane z fotowoltaiką 

– proszę określić powierzchnię w ha ? 

140.  Udostępnienie informacji o terenie jakim gmina dysponuje, który spełnia poniższe 

warunki: pow. minimum 1,2 ha w jednym kawałku (może być kilka ze sobą 

sąsiadujących działek), klasa gruntu – IV, V bądź gorsza lub nieużytek rolny, działka 

nie może znajdować się na terenie parku narodowego, obszaru chronionego, ani nie 
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może być teren zalewowy, teren nie może być zalesiony, nie może być 

wykorzystywany na boisko piłkarskie, teren płaski lub nachylony na południe, 

szerokość działki minimum 50 m. 

141. Udostępnienie informacji w zakresie  ilości wniosków oraz wnioskowanej kwoty 

refundacji w ramach programu rządowego wsparcia dla nauczycieli w ramach nauki 

zdalnej (ogólnie i dla poszczególnych placówek  dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Strzałkowo). 

142. Udostępnienie informacji publicznej wskazania, czy w roku 2020 wszystkie jednostki 

organizacyjne jst, tj. urząd/starostwo, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki pomocy 

społecznej, domy pomocy społecznej, wykonały audyt bezpieczeństwa Krajowych 

Ram Interoperacyjności, o którym mowa w par.20 rozporządzenia  Rady Ministrów z 

dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej  

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

143. Udostępnienie informacji  poprzez przekazanie dostępu do aktualnych dokumentów       

w następującym zakresie: plan zarządzania kryzysowego, plan operacyjny ochrony 

przed powodzią, plan ewakuacji I i II stopnia. 

W przypadku dwóch wniosków  wydano decyzje odmawiające udostępnienia informacji 

publicznej  (spis wyborców z podaniem imienia i nazwiska oraz dane podatnika).     

Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej  nie złożono odwołań. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi, wpłynęło 10 wniosków                              

o udostępnienie informacji publicznej, które dotyczyły: 

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący ilości osób zatrudnionych 

(w  przeliczeniu na pełne etaty) za lata 2010-2019 wg. stanu na 31 grudnia każdego 

roku. 

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wyników uczniów 

na  koniec roku szkolnego 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 oraz 2016/2017 (odsetki 

uczniów klas 4-8, którzy otrzymali świadectwo ukończenia klasy (szkoły) 

z  wyróżnieniem; odsetki uczniów, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy 

(nie ukończyli szkoły); średniej ocen dla wszystkich uczniów z klas 4-8). 

3. Wniosek o udzielenie informacji, jakie zmiany w funkcjonowaniu szkoły 

są  planowane od 1 września w związku z epidemią COVID-19, które z wytycznych 
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MEN, MZ i GIS zostaną wdrożone w szkole, w szczególności mające na celu 

zapewnienie odpowiedniego dystansu między poszczególnymi osobami 

i  ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas (tak, by w sytuacji potwierdzonego 

przypadku kwarantanną zostali objęci wyłącznie uczniowie jednej klasy, a nie całej 

szkoły); czy szkoła jest przygotowana do prowadzenia zajęć w  sposób zdalny – 

synchroniczny w formie wideokonferencji, tak by w zajęciach mogli uczestniczyć 

nieobecni uczniowie z danej klasy lub czy rozważa wprowadzenie takiego trybu 

nauki, także w przypadku gdy nauczanie danej klasy będzie musiało przejść na tryb 

zdalny; informację, czy szkoła zawnioskowała do  Ministerstwa Zdrowia o  niezbędne 

środki ochrony. 

4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu ochrony danych osobowych: 

czy po dniu 25.05.2018r. w zakresie ochrony danych osobowych korzystano z usług 

zewnętrznych np. audyt, szkolenie, opracowanie dokumentacji; jeżeli korzystano             

z usług podmiotów zewnętrznych to o podanie dat zawarcia umów, nazwy oraz adresu 

firmy wykonującej usługę oraz zakresu zleconych prac w poszczególnych miesiącach 

oraz wysokości wypłaconego wynagrodzenia w  danych miesiącach; czy na podstawie 

art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE powołano Inspektora Ochrony Danych; czy funkcję Inspektora 

Ochrony Danych powierzono pracownikowi jednostki, jeżeli tak to o podanie imienia   

i nazwiska osoby, danych do kontaktu oraz wysokości dodatku do wynagrodzenia 

za  wykonywanie funkcji inspektora; czy funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni 

pracownik firmy zewnętrznej wykonującej usługę, jeżeli tak to o podanie imienia 

i  nazwiska osoby, danych do kontaktu oraz wysokości miesięcznego wynagrodzenia 

za wykonywanie funkcji inspektora; podanie zakresu zadań i  obowiązków pełnionych 

przez Inspektora Ochrony Danych; jeżeli zgodnie z  art.  11 ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.  1000) udostępniono na stronie 

internetowej dane inspektora ochrony danych to o podanie miejsca publikacji na 

stronie internetowej; czy za wykonanie dokumentacji opracowania polityki 

bezpieczeństwa oraz dokumentów pokrewnych zostały wystawione dodatkowe 

faktury, jeśli tak to           o podanie zakresu wykonanej usługi oraz kwotę brutto. 

5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. korzystania przez bibliotekę z 

usług podmiotów zewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych. 
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6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  w zakresie przekazania danych: 

odsetek uczniów klas 4-8, którzy otrzymali świadectwo ukończenia klasy (szkoły)           

z wyróżnieniem; odsetek uczniów, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy 

(nie ukończyli szkoły);- średnia ocen dla wszystkich uczniów z klas 4-8. Dane za rok 

2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020. 

7. Czy po dniu 25.05.2018 r. w zakresie ochrony danych osobowych korzystano z usług 

firm zewnętrznych (np. audyt, szkolenie, opracowanie dokumentacji) ? 

8. Jeżeli  korzystano z usług podmiotów zewnętrznych to proszę o podanie: dat zawarcia 

umów; nazwy oraz adresu  firmy wykonującej usługę oraz  zakresu zleconych prac        

w poszczególnych miesiącach oraz wysokości wypłaconego wynagrodzenia                      

w danych   miesiącach. 

9. Czy na podstawie art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku        

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE powołano Inspektora Ochrony Danych? 

10. Czy funkcję Inspektora Ochrony Danych powierzono pracownikowi jednostki? Jeżeli 

tak, to proszę podać imię i nazwisko osoby, dane do kontaktu  oraz wysokość dodatku 

do wynagrodzenia za wykonywanie funkcji inspektora. 

11. Czy funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik firmy zewnętrznej 

wykonującej usługę? Jeżeli tak, to proszę podać dane osoby: imię i nazwisko, dane do 

kontaktu oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie funkcji 

inspektora 

12. Proszę podać zakres zadań i obowiązków  pełnionych przez Inspektora Ochrony 

Danych.  

13.  Jeżeli zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. poz. 1000) [zwana dalej: Ustawą] udostępniono na stronie internetowej dane 

inspektora ochrony danych (imię nazwisko, adres email oraz telefon) to proszę                    

o podanie miejsca publikacji na stronie internetowej. 

14. Czy za wykonanie dokumentacji opracowania polityki bezpieczeństwa oraz 

dokumentów  pokrewnych zostały wystawione dodatkowe faktury, jeśli tak, to proszę 

podać zakres wykonanej usługi oraz kwotę brutto. 

15. Czy korzystają Państwo z podmiotu zewnętrznego w zakresie funkcji Inspektora 

Ochrony Danych (IOD)? Jeżeli tak, to proszę podać: datę zawarcia i zakończenia 

umowy, całkowitą oraz miesięczną wartość brutto za okres jej obowiązywania, sposób 
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wyboru wykonawcy (na podstawie zapytania ofertowego, zapytania o cenę, przetarg,     

z wolnej ręki, inne), w jaki sposób zostanie wybrany wykonawca w roku 2021, 

następnych latach lub po okresie obowiązywania aktualnej umowy, nazwę firmy 

świadczącej usługę IOD oraz imię i nazwisko osoby wykonującej prace Inspektora 

Ochrony Danych, termin przeprowadzenia ostatniego szkolenia pracowników, termin 

ostatniego audytu w siedzibie jednostki. 

16.  Wnoszę o wskazanie planowanych kwot w budżecie roku 2021 przeznaczonych na 

zadania związane z RODO. 

17. Czy był u państwa przeprowadzony audyt KRI? Jeżeli tak, to proszę podać: 

wykonawca – firma zewnętrzna czy pracownik instytucji, termin ostatniego audytu 

KRI, jeżeli to firma zewnętrzna – proszę o wskazanie wartości brutto 

przeprowadzonego audytu. 

18. Zadania należące do gminy w kwestii rozwiązywania problemów społecznych. 

19. Problemy społeczne dotykające mieszkańców gminy Strzałkowo. 

20. Metody, którymi posługuje się Urząd Gminy w Strzałkowie podczas rozwiązywania 

problemów społecznych. 

21. Informacje na temat grupy Al.-Anon znajdującej się na terenie gminy. 

22. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Strzałkowie. 

23. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

24. Wykluczenie osób starszych z społeczeństwa (Uniwersytet Trzeciego Wieku). 

25. Wykluczenie osób niepełnosprawnych. 

26.  Ilu psychopatów mieszka na terenie Waszej aktywności?  

27. Ile konkretnie osób z zaburzeniami osobowości na tle psychopatycznym współtworzy 

Waszą gminę.  

28. Ilość osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) w urzędzie oraz 

poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy za lata 2010-2019. Mogą to być 

dane  wg stanu na 31.12. każdego rok. 

29. Ilość dzieci objętych programem „Rodzina 500+” Proszę o dane na dzień 30.06.2019, 

31.12.2019 oraz 30.06.2020.  

30. Ilość wypłaconych świadczeń „Dobry start” w ubiegłym roku oraz o liczbie złożonych 

wniosków (na dzień sporządzania odpowiedzi) w tegorocznej edycji programu. 
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Na ww. wnioski o udostępnienie informacji publicznej nie były wydane decyzje odmawiające 

udzielenie takiej informacji.  

W  roku  sprawozdawczym nie wpłynęła skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

 

W  roku 2020 wpłynęło 7 petycji.  Przedmiotem petycji było: 

1. Przyjęcia przez gminę uchwały w sprawie ochrony  zdrowia mieszkańców przeciw 

elektroskażeniem.  

Z przyczyn formalnych petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia. Uchwała Rady 

Gminy Strzałkowo  nr XIV/165/2020 z dnia  25 czerwca 2020 r. 

2. Żeby Wójt zlecił  w trybie § 6 ust. 2 pkt 2  załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa   

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów 

zakładowych ( Dz. U. z 11 stycznia 2011 r.)  przyporządkowanie  załącznika do 

petycji  o nazwie „Pismo w sprawie udostępnienia platformazakupowa.pl” do 

odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wzmiankowanych przepisów. 

Petycja została zrealizowana. 

3. Dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych                    

z wprowadzeniem screeningu  wszystkich osób wchodzących  do Urzędu 

pozwalającego wskazać osoby chodzące z podwyższoną temperaturą ciała. 

Udzielono odpowiedzi, że w Urzędzie Gminy Strzałkowo nie planuje się wdrożenia 

procedur wskazanych w petycji. 

4. Naprawy, utwardzenia i położenia dywanika asfaltowego  drogi gminnej 424007P. 

Udzielono odpowiedzi, że po zakupie destruktu zostaną usunięte ubytki w drodze. Nie 

planuje się budowy, przebudowy wnioskowanej drogi. 

5. Dezynfekcji w gminie. 

Udzielono informacji, że podjęto  odpowiednie działania  w kierunku zakupu  środków 

do dezynfekcji rąk o optymalnej jakości i spełniające odpowiednie normy jakościowe. 

Zakupy odbywają się z zachowaniem dbałości o oszczędne i racjonalne wydatkowanie 

środków publicznych. 

6. Przekazania do szkół programu ”Przygotujmy lepszy świat”. 

Petycja została uznana za zasadną. Program został przekazany do szkół. 
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7. Wystąpienia do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby uzyskał pisemne gwarancje ze 

strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, że w przypadku 

jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść koszty prawne i finansowe 

wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (2 petycje tej samej treści).  

Petycja wielokrotna.  Rada Gminy Strzałkowo postanowiła  jej nie uwzględniać. 

Uznała, że nie jest adresatem petycji ( uchwała nr XIX/202/2021 z 25 marca 2021 r.) 

 

W  roku 2020  funkcjonowało w gminie:  39 organizacji pozarządowych, w tym: 2 fundacje, 

11 klubów sportowych, 8 jednostek OSP. Były to następujące organizacje pozarządowe: 

1. Strzałkowska Grupa Biegowa „Sokół” w Strzałkowie. 

2. Strzałkowskie Stowarzyszenie „Futsal” w Strzałkowie. 

3. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Polanin” w Strzałkowie.  

4. Fundacja „Strefa Przygód” w Stawie Drugim.  

5. Fundacja Droga do rozkwitu MIR w Strzałkowie. 

6. Ludowy Klub Sportowy Janowo – Rudy. 

7. Ludowy Klub Sportowy „Dynamic” w Sierakowie.  

8. Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” w Chwałkowicach. 

9. Ludowy Zespół Sportowy „Platan” w Stawie Pierwszym. 

10. Ludowy Klub Sportowy „Korona” w Ciośnie.  

11. Stowarzyszenie „Razem” w Strzałkowie. 

12. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne  „Gramy Dalej” w Strzałkowie. 

13. Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” w Strzałkowie.  

14. Stowarzyszenie „Z Wiatrem i Pod Wiatr” w Słomczycach. 

15. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo                             

w Strzałkowie.  

16. Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym                           

w Strzałkowie. 

17. Stowarzyszenie Społeczności Szemborowa. 

18. Strzałkowskie Stowarzyszenie Osób Starszych i Niepełnosprawnych. 

19. Towarzystwo Miłośników Ziemi  Strzałkowskiej. 

20. Stowarzyszenie Kobiet Razem w Kornatach. 

21. Stowarzyszenie Pszczelarzy w Strzałkowie. 

22. Stowarzyszenie  Producentów Rolnych Smak-Pol. 
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23. Gminny Związek Działkowców Strzałkowo. 

24. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Produktu Lokalnego w Strzałkowie. 

25. Klub Jeździecki „Ranczo pod Brzozami”. 

26. Stowarzyszenie „Polna Róża” w Skarboszewie. 

27. Strzałkowski Klub Karate. 

28. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Strzałkowie. 

29. Uczniowski Klub Sportowy HAGARD przy Gimnazjum. 

30. Koło Gospodyń Wiejskich w Szemborowie. 

31. Koło Gospodyń Wiejskich  „Maciejka” w Młodziejewicach 

32. OSP  Babin. 

33. OSP Brudzewo. 

34. OSP Kornaty. 

35. OSP Krępkowo. 

36. OSP Skarboszewo. 

37. OSP Strzałkowo. 

38. OSP Sierakowo. 

39. OSP Szemborowo. 

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania zadania publicznego „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. 

Wpłynęły 3 oferty;  Klub Sportowy „POLANIN” w Strzałkowie – 25.000,00 zł, 

Stowarzyszenie „Z WIATREM I POD WIATR” z siedzibą w Słomczycach – 4.000,00 zł, 

Stowarzyszenie Strzałkowski Klub Karate w Wólce – 3.000,00 zł. 

 

Przestępczość w gminie 

W miejscowości Strzałkowo zlokalizowany jest posterunek policji, który realizuje zadania 

związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie gmin Strzałkowo i Powidz, 

które swoją powierzchnia obejmują 142 km
2
, co stanowi 26% powierzchni powiatu. 

Posterunek Policji w Strzałkowie w roku 2020 pełnił  służbę w składzie 10 osobowym tj. 

kierownik,               2 asystentów, 3 dzielnicowych oraz 4 referentów. W  roku 2020  na 

terenie działania Posterunku Policji w Strzałkowie  wszczęto łącznie 83 postępowania 

przygotowawcze. W roku 2019 było ich 115. Spośród wszczętych w roku ubiegłych 

postępowań na Posterunek Policji                            w Strzałkowie przypada  65, natomiast  na 



56 
 

Wydział Kryminalny KPP w Słupcy 18. Wśród  prowadzonych postępowań  

przygotowawczych przez PP w Strzałkowie najwięcej wszczęto wobec osób uchylających się 

od obowiązku alimentacyjnego – 15, kierowaniem  pojazdami mechanicznymi w stanie 

nietrzeźwym – 10, kradzież z włamaniem – 8. 

W 2020 roku funkcjonariusze Posterunku Policji w Strzałkowie ujawnili łącznie 1.083 

wykroczenia. W roku 2019 ujawniono ich 1.200. 669 sprawców zostało ukaranych w drodze 

postępowania mandatowego. W roku 2019  736 sprawców. W 63 przypadkach sporządzono 

wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Słupcy. W 2019 r. 85 wniosków o ukaranie.  

Wobec 351 sprawców wykroczeń zastosowano pouczenia. W 2019 r. 398 pouczeń.  Ponadto                     

w analizowanym okresie  wylegitymowano 3.464 osoby. W roku 2019 4.572 osoby. 

Skontrolowano  674 pojazdy. W roku 2019 1.889 skontrolowanych pojazdów. 

Przeprowadzono  541 interwenci, w 20 przypadkach wszczęto procedurę „Niebieskiej karty”. 

W roku 2019 524 interwencje. Doprowadzono 29 osób. W roku 2019 43 osoby.  

Na terenie gminy Strzałkowo  odnotowano 7 przestępstw kierowania pojazdami 

mechanicznymi  pod wpływem alkoholu. Natomiast w  roku 2019 – 9. Najmniej  przestępstw 

tego typu było w okresie zimowym, natomiast najwięcej  latem. Zarejestrowano również            

10 przypadków kierowania pojazdami  w stanie po użyciu alkoholu. W roku 2020 r. 

Posterunek Policji w Strzałkowie nie odnotował zdarzeń z kategorii bójki i pobicia. 

Największe zagrożenie tego typu rodzajem przestępstwami występowało w okolicach  gdzie 

odbywały się zabawy taneczne tj. w miejscowości Babin oraz w rejonach lokali 

gastronomicznych, a więc na terenie miejscowości Strzałkowo. Duży wpływ na spadek ilości 

przestępstw i interwencji miało ogłoszenie stanu epidemii i zakazów wynikających z tego 

stanu. Na terenie gminy Strzałkowo odnotowano 350 interwencji, a w 16 przypadkach 

wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” oraz 6 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

W roku 2020  Posterunek Policji w Strzałkowie  odnotował na terenie gminy 98 zdarzeń 

drogowych, w tym 10 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, natomiast 16  

doznało obrażeń ciała i 88 kolizji drogowych. W roku 2019 odpowiednio było to: 119 zdarzeń 

drogowych , w  tym 13 wypadków, 2 osoby zginęły,   9 osób doznało obrażeń ciała i  106 

kolizji drogowych. W 7. wypadkach  z 10  obrażeń ciała doznali kierujący pojazdem, a więc 

postępowanie w tej sprawie było prowadzone  jako wykroczenie. Należy zauważyć, że w 

2020 roku nastąpił spadek ilości odnotowanych zdarzeń drogowych. Policjanci Posterunku 

Policji    w Strzałkowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach pełnią służbę również 
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wspólnie z policjantami ruchu drogowego, a w sezonie letnim ściśle współpracują z 

żołnierzami Żandarmerii Wojskowej. 

W 2020 r. funkcjonariusze Posterunku Policji w Strzałkowie zabezpieczyli i obsługiwali 

wszystkie zdarzenia jakie zostały ujawnione i zgłoszone podczas pełnionych przez nich służb 

i osiągnęli następującą wykrywalność: 

 

 Wszczęto Zakończono Stwierdzono Ogólna 

Wykrywalność 

Ogólnie  65 50 50 92,0 

Przestępstwa 

przeciw mieniu 

16              19 17 76,4 

 

W porównaniu do roku 2019 w 2020 nastąpił spadek ilości wszczętych postępowań przy 

jednoczesnym wzroście wykrywalności ogólnej – 92,0%. W roku 2019 – 83,3%. W 

przypadku przestępstw przeciwko mieniu to ilość stwierdzonych przestępstw  w porównaniu 

do roku 2019 spadła, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności  - 76,4% . W roku 2019 – 

43,4%. 

W celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa, ograniczenia przestępczości i zachowań 

aspołecznych  na terenie gminy prowadzony był program profilaktyczny  „Razem 

Bezpieczniej”. 

 

Edukacja 

W 2020 r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Wielkopolskich w Strzałkowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza         

w Wólce. Szkoły funkcjonują w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych. Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Strzałkowie został powołany z dniem 1 września 2018 roku, natomiast                 

w Wolce 1 listopada 2017.  Na terenie Gminy działa 1 szkoła średnia: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat 

Słupecki. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie od 1 września 2020 r. 

prowadzone są 4 klasy integracyjne. W gminie w 2020 r. nie funkcjonowały szkoły 

niepubliczne. 

W roku 2020 1 uczennica korzystała z nauczania indywidualnego, a 4 uczniów miało 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. 
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Wydatki Gminy na oświatę wyniosły 15.938.536,00 zł, z czego  8.954.085,00 zł (56,12 %) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały 

się następująco: 

 Zespól Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie –  12.927,50 zł 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce – 15.860,37 zł 

We wrześniu 2020 r. naukę rozpoczęło odpowiednio 833 uczennic i uczniów w szkołach 

podstawowych (w tym w klasach integracyjnych – 73 uczennic i uczniów).  

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego (obowiązkowa w kl. I – 

VIII) i języka niemieckiego (w kl. VII – VIII) i dodatkowego języka obcego – niemieckiego   

(w klasach II – VI) – uczyło się 490 uczennic i uczniów. 

W dwóch Zespołach Szkolno–Przedszkolnych było łącznie 41 oddziałów. Do jednej klasy 

(oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 21 osób. Najliczniejsze oddziały  w szkole to – 27 

uczniów w klasie (1. klasa), najmniej liczne - w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce – 9 

uczniów w klasie (2. klasy). 

W poszczególnych szkołach i przedszkolach zatrudniono 129 nauczycieli, w tym 1. 

nauczyciel stażysta, 23 nauczycieli kontraktowych, 24  mianowanych i  81  dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypada średnio 6,45 uczniów. 

W 2020 roku w szkołach promocję uzyskało 818 osób, w tym w odniesieniu do 

poszczególnych szkół: w szkole podstawowej w Strzałkowie 646, w szkole Podstawowej w 

Wólce 172.  

Egzamin ósmoklasisty sprawdzał wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Poniżej średnie wyniki procentowe szkół 

z egzaminu ósmoklasisty 2020r. 

W klasach VIII  Szkół Podstawowych do egzaminu przystąpiło 86 uczniów. Z tego 82 

uczniów rozwiązywał zadania w wersji standardowej. W wersji dostosowanej egzamin pisało 

4 uczniów. 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020 - język polski 
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Szkoła Podstawowa 

w Strzałkowie 

63 62,73 60,98 57,62 56,90 56,40 59,00 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Wólce 

17 54,47 60,98 57,62 56,90 56,40 59,00 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020 – matematyka 
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Szkoła Podstawowa 

w Strzałkowie 

63 45,83 44,00 43,11 44,06 43,34 45,51 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Wólce 

17 37,24 44,00 43,11 44,06 43,34 45,51 

 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020 - język angielski 
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Szkoła Podstawowa 

w Strzałkowie 

61 47,67 46,39 48,23 51,52 51,86 54,00 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Wólce 

16 41,50 46,39 48,23 51,52 51,86 54,00 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020 - język niemiecki 
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Szkoła Podstawowa 

w Strzałkowie 

2 53,50 61,33 40,56 39,61 41,64 45,00 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Wólce 

1 77,00 61,33 40,56 39,61 41,64 45,00 

 

416 uczennic i uczniów, stanowiących 49,93% wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do 

szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu. Z kolei 50,07% uczennic 

i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych 

prywatnych form transportu. 

 

Przedszkola 

W 2020 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne w Strzałkowie i Wólce. Do gminnych 

przedszkoli uczęszczało 336 dzieci. W dwóch przedszkolach łącznie było 17 oddziałów. Rada 

Gminy Strzałkowo podjęła uchwałę o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Punktu 

Przedszkolnego w Młodziejewicach. Do Punktu Przedszkolnego w Młodziejewicach brak 

było zapisów dzieci już od roku 2019. 

Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 rocznik 2018 – 10 dzieci,  

 rocznik 2017 – 32 dzieci,  

 rocznik 2016 – 81 dzieci, 

 rocznik 2015 – 100 dzieci, 
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 rocznik 2014 – 94 dzieci. 

W gminie funkcjonowały: 1 niepubliczne przedszkole i 1 niepubliczny żłobek. Według 

składanych przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola informacji miesięcznej o aktualnej 

liczbie wychowanków według stanu na pierwszy dzień miesiąca – średnio miesięcznie do 

przedszkola uczęszczało 24 dzieci. 

W dniu 11.12.2020 r. przeprowadzono w żłobku w Strzałkowie, z siedzibą przy ul. Rolniczej 

3a, 62-420 Strzałkowo czynności nadzorcze. Według oświadczenia Dyrektora do żłobka 

zapisanych jest 16 dzieci w wieku do lat 2. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: 8 i 8 

dzieci. 

W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała  3.544.800,00 zł (Przedszkole                 

w Strzałkowie  2.977.919,00 zł,  Przedszkole w Wólce – 566.881,00 zł). 

 

Biblioteki 

W gminie w 2020 r. funkcjonowała 1 biblioteka. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. 

wynosił 23.106 woluminów, natomiast na koniec roku 24.167 woluminów.    W przeliczeniu 

na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,21 na dzień  1 stycznia 2020 r. oraz  

2,39 na dzień 31 stycznia 2020 r. W 2020 r. biblioteka nie zapewniała możliwości 

wypożyczenia płyt CD i DVD.  

W roku 2020 zarejestrowanych było  673 czytelniczek i czytelników. W stosunku do 2019 

roku liczba czytelników zmalała o 265 osób.  W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 

4.271 mieszkańców gminy,  którzy wypożyczyli  łącznie 20.405  woluminów. W stosunku 

do 2019 roku liczba wypożyczeń wzrosła o 7.980 książek. W poprzednim roku wzbogacono 

zbiory biblioteki m.in. o książki   z serii „DUŻE LITERY” dla osób niedowidzących 

oraz  literaturę piękna dla dorosłych i książki dla dzieci oraz lektury szkolne. 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Biblioteka zatrudniała  5  pracowników. W ciągu 

roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie. 

W bibliotece użytkowano 8 komputerów. Wszystkie posiadały dostęp do 

szerokopasmowego Internetu.  Biblioteka zapewniała możliwość korzystania z katalogu on-

line oraz możliwości zdalnego (internetowego) składania zamówień. 
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W 2020 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia:  „Narodowe 

czytanie”, 3 wykłady popularno-naukowe oraz 1 wystawę fotografii i 1 wystawę malarstwa, 

7 zajęć biblioterapeutycznych oraz 5 zajęć dla najmłodszych czytelników i 29 godzin nauki 

języków obcych dla seniorów. W wydarzeniach tych wzięło udział 744 mieszkańców. 

Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 1.000 zł. (pozostałe 

ze środków GOK-u). Biblioteka uczestniczyła w programie „Mała książka Wielki człowiek” 

oraz Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MKiDN. 

W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa Gmina wydała 

356.000,00 zł.  

W 2020 roku na podstawie przepisów wydanych przez Radę Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii oraz zgodnie z wytycznym Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania bibliotek 

w trakcie epidemii COVID-19 i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, Biblioteka Publiczna 

Gminy Strzałkowo była czynna dla użytkowników w następujących terminach: 

 1 stycznia 2020 r. - 11 marca 2020 r. -  czynna, 

 12 marca 2020 r. – 5 maja 2020 r. – czasowe ograniczenie działalności polegające na 

zakazie udostępniania zbiorów, 

 6 maja 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. – czynna z zachowaniem reżimu sanitarnego, 

 7 listopada 2020 r. – 29 listopada 2020 r. - czasowe ograniczenie działalności 

polegające na zakazie udostępniania zbiorów, 

 30 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. – czynna z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

Od dnia 12 marca 2020 r. została zawieszona organizacja spotkań, zajęć, wykładów. 

Działalność popularyzująca czytelnictwo odbywała się w Internecie (strona www, media 

społecznościowe). 

 

Ośrodki kultury 

 W gminie w 2020 r. funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Budynek w 

Strzałkowie  dostosowany jest  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W drugiej 

połowie marca              w związku z ogłoszeniem stanu pandemii Covid 19 jego  działalność  

została zawieszona,          a następnie  znacznie ograniczona. 

W 2020 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 
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L.p. Data Nazwa wydarzenia Ilość 

osób 

biorących 

udział 

1.  03.01.2020 Koncert noworoczny   150 

2.  12.01.2020 Finał WOŚP Ok. 300 

3.  16.01.2020 Wykład kpt jachtowego Jacka Podgórskiego 

„Andaluzja”: 

 Ok.  90 

4.  27.01.2020 

09.02.2020 

Akcja Zima z Samorządem 2020  

5.  28.01.2020 Turniej Piłki Nożnej Halowej kl. 4-6    48 

6.  28.01.2020 Kino za Rogiem     6 

7.  29.01.2020 Dzień z gimnastyką 200 

8.  30.01.2020 Kino za Rogiem    9 

9.  31.01.2020 Turniej piłki siatkowej dwójek dziewcząt i 

chłopców kl. 7,8 

14 

10.  03.02.2020 Warsztaty z pizzerią Sycylia 19 

11.  04.02.2020 Warsztaty z pizzerią Sycylia 26 

12.  04.02.2020 Kino za Rogiem „bajki dla najmłodszych” 31 

13.  06.02.2020 Kino za Rogiem   4 

14.  06.02.2020 Kino 7 D 70 

15.  06.02.2020 Laser Tag 35 

16.  06.02.2020 Turniej piłki nożnej kl 1-3 16 

17.  06.02.2020 Spotkanie autorskie z Tanyą Valko. Wykład 

„Islam i chrześcijaństwo – zderzenie 

cywilizacji” 

93 

18.  07.02.2020 Turniej piłki siatkowej dwójek chłopcy i 

dziewczęta kl 4-6 

24 

19.  09.02.2020 Gminny Festiwal Piosenki     9+30 

20.  27.02.2020 Wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry 

Hanaj Podgórskiej „Hiszpania w moich 

obrazach” 

80 

21.  27.02.2020-

31.03.2020 

Wystawa malarska w/w 90 

22.  22.02.2020 Zakończenie  Strzałkowskiej Ligi Halowej 

2019/2020 

        91+ 

ok. 500 

23.  28.02.2020 Spektakl „Istniejemy przez miłość”       130 

24.  02.03.2020 Cyfrowa Wielkopolska  40 

25.  02.03.2020 Bieg uliczny pamięci Żołnierzy wyklętych 100 

26.  05.03.2020 Wykład SUTW „Szalom – poznajemy Izrael” 

Ryszarda Rostkowskiego 

110 

27.  24.06.2020 – 

31.08.2020 

Akcja „Lato z Samorządem”  

 

 

28.  24.06.2020 Turniej plażowej piłki siatkowej klas 5-8 30 

29.  02.07.2020 Turniej piłki nożnej kl 1-3 25 

30.  07.07.2020 Wyjazd do stajni w Bierzglinku 53 
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31.  09.07.2020 Turniej tenisa ziemnego 20 

32.  20.08.2020 Turniej piłki nożnej klas 1-3 30 

33.  04.09.2020 Turniej tenisa ziemnego 23 

34.  18.09.2020 Turniej plażowej piłki siatkowej 40 

 

 

W ww. wydarzeniach w roku 2020  wzięło udział 2.536  mieszkańców, w porównaniu do  

roku  2019 było to o 14.788 osób  mniej. 

 

Stałe formy zajęć prowadzone w GOKiS (do kwietnia regularnie; następnie zawieszone 

w zależności od obostrzeń) 

 

l.p. Nazwa Częstotliwość Uczestnicy Ogólna tematyka 

1. Koło taneczne 2 x w 

tygodniu 

30 Zajęcia nauki tańca przeznaczone 

dla dzieci i młodzieży 

2. Studio piosenki 2x w tygodniu 11 Indywidualne zajęcia wokalne 

przeznaczone dla dzieci młodzieży 

3. Chór Kanata 2x w tygodniu 26 Zajęcia, próby wokalne grupy 

chórzystów 

4. Zespół ludowy 

Złoty Wiek 

1x w tygodniu 13 Zajęcia, próby zespołu ludowo 

biesiadnego 

5. Orkiestra Dęta 

Gminy Strzałkowo 

1x w tygodniu 35 Próby, udział w imprezach 

okolicznościowych 

6. Sekcja piłki 

siatkowej 

dziewcząt 

 4x w 

tygodniu 

30 Treningi dwóch grup siatkarskich 

7. Sekcja piłki ręcznej 3x w tygodniu 12 Treningi grupy zawodników piłki 

ręcznej, udział w WLPR 

8. Szkółka tenisa 

ziemnego 

2 x w 

tygodniu 

45 Nauka tenisa zimnego na korcie 

tenisowym 

9. Orlik -2 grupy 2x w tygodniu 50 Treningi grup dziecięcych w piłce 

nożnej 

 

 

W roku 2020  działał Strzałkowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia SUTW 

prowadzone były w 15 sekcjach tematycznych w których udział zdeklarowało blisko 400 

osób.   W roku 2019 było ich 14. Nowością było uruchomienie sekcji jogi, która liczyła dwie 

grupy zajęciowe oraz gimnastyki. Ogółem grupy pracowały w następujących konfiguracjach: 

l.p. Nazwa sekcji Ilość grup 

zajęciowych 

Ilość 

zdeklarowanych 

osób 
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1.  angielskiego 3 46 

2.  niemieckiego 1 11 

3.  informatyczna 4 49 

4.  gimnastyczna 2 90 

5.  siłownia 1 30 

6.  aerobiku 1 39 

7.  jogi 2 65 

8.  muzyczna 2 94 

9.  rękodzieła 1 30 

10.  tańca 2 50 

11.  malarstwa 1 18 

12.  kinowa 2 64 

13.  geograficzno 

krajoznawcza  

otwarte             151 

14.  turystyczna 0             145 

15.  teatralna 1 61 

 

W roku 2020 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu funkcjonowało „Kino za rogiem”. 

Działalność przedstawiała się następująco: 

miesiąc seanse otwarte       seanse  

„na życzenie” 

seanse darmowe 

ferie/SUTW 

liczba widzów 

styczeń  6 2 7 163 

luty             11 3 7 254 

marzec 4 7 2 164 

kwiecień 0 0 0    0 

maj  0 0 0   0 

Czerwiec 4 0 0 17 

Lipiec 3 3 5 63 

Sierpień 4 0 7 48 

Wrzesień 2 1 4 52 

październik 3 1 0 19 

Listopad 0 0 0  0 

Grudzień 0 0 0  0 

             37             17            32          780 

W porównaniu do roku 2019 liczba widzów zmalała o  1.961 osób. 

 

Przedsiębiorcy 

W 2020 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CEIDG,  76  nowych przedsiębiorców.             

W roku 2019 zarejestrowanych było ich – 89. Najczęściej przedmiotem działalności tychże 

przedsiębiorstw były usługi remontowo-budowlane. 
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W 2020 r. wyrejestrowano 35 przedsiębiorców.  W roku poprzednim 42. 

 

Ochrona środowiska 

W gminie funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska: 

- Strabag sp. z o.o.  – emisja pyłów, 

- Terminal Sp. z o.o. – emisja pyłu węglowego, 

- Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. Staw – emisja zapachowa, 

- Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie – zrzut ścieków. 

 

Od roku 2018 r. w miejscowości Strzałkowo działa system monitorowania jakości powietrza   

w postaci czujników, które mierzą m.in. poziom stężenia szkodliwych dla zdrowia pyłów 

zawieszonych PM2.5 i PM10. Wyniki pomiarów dostępne są na platformie 

www.map.airly.eu, w aplikacji na system Android i IOS, a także na stronie internetowej 

Gminy i na specjalnej tablicy led znajdującej się na skrzyżowaniu ul. Al. Prymasa 

Wyszyńskiego i ul. Księdza Marusarza. W miesiącach styczeń-marzec 2020 r. 

przeprowadzono 20 kontroli pieców, a także wynajęto specjalistycznego drona z czujnikami, 

który skontrolował 18 budynków jednorodzinnych w miejscowości Strzałkowo. 

W 2020 r. udzielono 4 dotacje o łącznej kwocie  8.000,00 zł na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Natomiast w roku 2019  na ten cel przeznaczono kwotę 14.000,00 zł. 

W 2020 r. udzielono 37 dotacji o łącznej kwocie  111.000,00 zł na wymianę systemu 

ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub na biopaliwo.               

W roku 2019  takich dotacji było 36 na łączną kwotę 107.500,00 zł.  

W 2020 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zutylizowano z terenu gminy 81,730 Mg wyrobów azbestowych, w roku 2019  było 

54,059 Mg. Pozytywnie rozpatrzono 31 wniosków (3 mieszkańców zrezygnowało). 

Wydatkowano środki w wysokości w wysokości 27.716,28 zł.  

W 2020 roku na terenie gminy nie było wysypiska odpadów komunalnych. Corocznie 

przeprowadza się monitoring zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów w m. 

Kokczyn Drugi. Na ten cel w 2020 r. przeznaczono kwotę  3.697,38 zł brutto. Monitoring 

przeprowadziła  firma  z Warszawy. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 158,7 kg odpadów 
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zmieszanych oraz 181,4 kg odpadów selektywnych.  W  roku 2019  było to odpowiednio 

169,7 kg i 137 kg. Selektywna zbiórkę deklarowało 96,40 % mieszkańców gminy. 

Planowanie przestrzenne 

Na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 

7,7% powierzchni gminy, a na koniec roku 7,8%. 

 

 

REJESTR 

 OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH  PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY STRZAŁKOWO  

 

 
 

Lp. 

 

Numer i data 

uchwały 

Rady Gminy 

Strzałkowo 

 

Tytuł miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub 

zmiany planu 

 

 

Dziennik urzędowy 

publikujący akt 

 

1. XIX/85/96 

18.04.1996r. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w  rejonie ul. Rolniczej 

Dz. Urz. Woj. Kon.                     

Nr 21, poz.180  

26.05.1996r. 

2. XIII/80/99 

24.11.1999r. 

W sprawie uchwalenia zmiany niektórych 

ustaleń planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Strzałkowo   

Dz. Urz. Woj. Wlkp.            

Nr 92, poz. 1657   

21.XII.1999r. 

3. XXXI/216/01 

12.07.2001r. 

W sprawie uchwalenia miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w 

rejonie ul. Gen. Sikorskiego i ul. Szkolnej 

w   Strzałkowie (działki nr 469/2, 470, 

471/1 i 472/4) 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.                     

Nr 94, poz. 1837     

08.VIII.2001r. 

4. XXXI/217/01 

12.07.2001r. 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego terenu w 

rejonie  ul. Orzeszkowej w Strzałkowie 

(działki nr 257/3, 260/6 i 260/8) 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.            

Nr 94 poz.1838    

08.VIII.2001r. 

5. XXXIII/236/2001 

18.10.2001r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Strzałkowo w rejonie ulicy 

Powidzkiej 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.             

Nr 141 poz. 2859   

21.XI.2001r. 

6. VI/32/03 

23.01.2003r. 
Plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzałkowo, obejmującego tereny w 

miejscowości Strzałkowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.          

Nr 32, poz.599.   

24.03.2003r. 

7. VI/33/03 

23.01.2003r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Strzałkowo obejmującego 

tereny we wsi Słomczyce 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.           

Nr 32, poz. 600.    

4.03.2003r. 
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8. VI/34/03 

23.01.2003r 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Strzałkowo obejmującego 

tereny we wsiach Skarboszewo, 

Graboszewo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.         

Nr 32, poz. 601.           

4.03.2003r. 

9. VI/35/03 

23.01.2003r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Strzałkowo obejmującego 

tereny we wsi Janowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.              

Nr 32, poz. 602.  

24.03.2003r. 

10. VI/36/03 

23.01.2003r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Strzałkowo obejmującego 

tereny we wsi Szemborowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.              

Nr 32, poz. 603.     

24.03.2003r. 

11. XIII/87/03 

23.10.2003r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Strzałkowo w obrębie 

geodezyjnym Wólka w rejonie 

skrzyżowania drogi   krajowej nr 92 z drogą 

wojewódzką nr 260 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.              

Nr 184 , poz.3426. 

1.12.2003r. 

12. XIII/68/07 

25.10.2007r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu geodezyjnego Strzałkowo (obszar 

w rejonie ul. Leśnej) 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

Nr 193, poz. 4295. 

14.12.2007r.            

13. XIII/69/07 

25.10.2007r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu geodezyjnego Strzałkowo (obszar 

w rejonie ul. Powstańców 

Wielkopolskich) 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

Nr 193, poz. 4296. 

14.12.2007r. 

14. XXVII/157/08 

30.12.2008r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów pod aktywizacją 

gospodarczą  i usługi, obszar działki 

oznaczony nr 95 w obrębie geodezyjnym 

Wólka, gmina Strzałkowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

Nr 36, poz. 521. 

10.03.2009r.  

 

15. XXVII/158/08 

30.12.2008r. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu 

geodezyjnego Strzałkowo dla terenu 

działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 

położonej w miejscowości Strzałkowo z 

przeznaczeniem pod usługi publiczne 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.          

Nr 36, poz. 522.   

10.03.2009r. 

 

16. XXIX/182/09 

23.04.2009r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  dla inwestycji celu 

publicznego w zakresie dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 

400kV Kromolice – Pątnów na odcinku 

położonym w gminie Strzałkowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.              

Nr 121 poz.1965.                

22. 06. 2009r. 

17. XXXV/225/09 

17.12.2009r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  w Strzałkowie w rejonie 

ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego i ulicy 

Sosnowej 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

Nr 45, poz. 1059. 

10.03.2010r. 
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18. IV/21/2011 

27.01.2011r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla inwestycji-  farma 

elektrowni wiatrowych oraz ustalenie 

zakazu zabudowy zagrodowej i 

mieszkaniowej na terenach położonych w 

obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, 

Strzałkowo, Paruszewo,  w gminie  

Strzałkowo, część ‘’A’’ 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

Nr  64, poz. 1116 

16.04.2011r. 

19. VI/43/2011 

02.06.2011r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  w Strzałkowie w rejonie 

ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego i drogi 

gminnej nr 424023 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

Nr  223, poz.3524 

22.08.2011r. 

20. VII/54/2011 

30.06.2011r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  terenów w Strzałkowie 

oznaczonych numerami geodezyjnymi 

570/7, 573/11 i 572 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

Nr  257, poz. 4046 

26.09.2011r. 

21. XV/129/2012 

19.04.2012r. 

 

 

Miejscowy  plan  zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie lokalizacji 

zabudowy  przemysłowej i  usługowej w 

rejonie miejscowości Wólka w obrębie 

geodezyjnym Wólka, gmina Strzałkowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 2214 

14.05.2012 r. 

22. 

 

 

XIX/166/2012 

08.11.2012r. 

 

Miejscowy plan  zagospodarowania  

przestrzennego w zakresie lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej i  usługowej  w 

rejonie miejscowości Słomczyce w 

obrębie geodezyjnym Babin 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 2004 

06.03.2013 r. 

 

23.      XXII/199/2013 

14.03.2013r. 

Zmiana miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obrębu  

geodezyjnego Strzałkowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 3103 

22.04.2013 r. 

24. XI/68/2015 

24.09.2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wybranych terenów 

obrębie geodezyjnym Babin, gmina 

Strzałkowo 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 5900 

14.10.2015 r. 

25. XII/79/2015 

29.10.2015 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów w miejscowości 

Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, 

Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 6938 

18.11.2015 r. 

 

26. XXVIII/188/2017 

23.02.2017 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów w 

miejscowości Strzałowo dla rejonu ulicy 

Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy 

Rolniczej 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 2178  

20.03.2017 r. 

27. XXXI/212/2017 

25.05.2017 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów w 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 4127 

30.05.2017 r. 
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miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy 

ulicy Paruszewskiej, ulicy Al. Prymasa 

Wyszyńskiego 

28. XXXV/254/2017 

28.12.2017 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów w 

obrębie geodezyjnym Brudzewo, w 

rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i 

drogi wojewódzkiej 260 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 460 

09.01.2018 r. 

29. XXXV/255/2017 

28.12.2017 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w 

miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic 

Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. 

Wyszyńskiego 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 700 

16.01.2018 r. 

30. XXXVIII/282/2018 

22.03.2018 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Staw w rejonie drogi krajowej nr 92 i 

drogi powiatowej 3077P 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

poz. 3131 

06.04.2018 r. 

31. XIV/154/2020 

25.06.2020 r 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów w 

miejscowości Strzałkowo dale rejonu przy 

ulicy Polnej 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

 poz. 5489 

 03.07.2020 r. 

 

W 2020 r. wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje  

te dotyczyły linii elektroenergetycznej na terenie miejscowości Strzałkowo, linii 

elektroenergetycznej na terenie miejscowości Staw, dwóch sieci gazowych w miejscowości 

Brudzewo, oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzałkowo. W roku 2019 wydano  7 

takich decyzji. 

W roku 2020 wydano 31 decyzji o warunkach zabudowy ( w roku 2019 – 47) w tym: 1 

decyzję dotyczącą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 16 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 8 decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej oraz 

6 decyzji dotyczących zabudowy magazynowej/produkcyjnej/usługowej. 

Wydano w roku 2020  69 – wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego 

i studium zagospodarowania przestrzennego oraz 197 zaświadczeń o przeznaczeniu 

nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub  w studium. 

 

Sprawy administracyjne 

W  roku 2020 : 
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 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił  21  dni, 

 przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy  60 dni, 

 przeciętny czas oczekiwania na decyzje podatkową 30 dni. 

 

W  roku  2020 zatrudnienie w Urzędzie wynosiło 46  pracowników. W porównaniu do roku 

2019  zwiększyło się o 1 osobę. 

W roku  2020  Wójt  Gminy wydał  3.868 decyzje administracyjne w tym:  

1.   Podatkowych 3.311.  

1. Dotyczących wycinki drzew -22. 

2. Dotyczących postępowań środowiskowych – 30. 

3. Dotyczących podziału nieruchomości - 34. 

4. Dotyczących warunków zabudowy - 31. 

5. Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6. 

6. Dotyczących zajęcia pasa, lokalizacji, umieszczania urządzeń w pasie drogowym  

– 154. 

7. Dotyczących wymeldowania - 6. 

8. Zmiany nazwiska – 3. 

9. Dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika - 15. 

10. Potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - 6. 

11. Dotyczących stypendium szkolnego - 91. 

12. Dotyczących zasiłku szkolnego -  7. 

13. Przeznaczenia do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony - 2 

14. Dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 146. 

15. Dotyczących zwrotu opłaty skarbowej – 4. 

W roku 2019 Wójt wydał 3.822 decyzje. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Wójta Gminy 

Strzałkowo wydał w 2020 r. łącznie 1.533   decyzje administracyjne, w tym: 

1. W zakresie pomocy społecznej – 762. 

2. W zakresie świadczeń wychowawczych – 16 

3. W zakresie funduszu alimentacyjnego  - 49 

4. W zakresie świadczeń rodzinnych - 722 
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Ponadto przekazał 109 informacji przyznających świadczenie wychowawcze „500+”, 938 

informacji przyznających świadczenie dobry Start „300+”.W roku 2019 kierownik GOPS 

wydał 2.256 decyzje administracyjne. 

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego zostało skierowane 1. odwołanie (decyzja 

Wójta została uchylona), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  wpłynęło 1. 

odwołanie  (brak rozstrzygnięcia, do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowano jeden 

wniosek dot. rozstrzygnięcia sporu o właściwość (GOPS).  

W roku  2020 Gmina Strzałkowo  nie była stroną pozwaną ani powodową w cywilnych 

postępowaniach sądowych. 

Wojewoda stwierdził nieważności  2. uchwał wydanych  przez organy gminy. Jedną uchylił 

w całość (nr XIV/155/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członka ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Strzałkowo), a jedną w części - § 3 

ust. 1 (nr XVII/182/2020 ) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                       

i zagospodarowania tych odpadów   w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wojewoda złożył  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 1 skargę na 

uchwałę  nr XI/124/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchylenia uchwały IV/50/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 marca 2019 roku w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie 

geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej. Skarga została 

oddalona                  w całości. 

Prokurator Rejonowy w Słupcy złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                   

w Poznaniu 3 skargi prokuratorskie na uchwały Rady Gminy Strzałkowo: 

 Nr XXXIII/239/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie  Regulaminu utrzymania 

czystości  i porządku na terenie Gminy Strzałkowo, 

Stwierdził   nieważności zaskarżonej uchwały w części obejmującej jej: §3 ust. 3; §4 

ust.1 pkt 3; § 16; §17 ust.1; §17 ust. 3 pkt 1; oraz § 19 ust. 1 pkt 1,3 i 4. W 

pozostałej części skargę oddalił. 

 Nr VII/33/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw, 
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Skarga oddalona w całości. 

 Nr XI/122/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego. 

Skarga oddalona. 

 

Rada Gminy w roku 2020 na obradach plenarnych zebrała się 7. krotnie.  Podjęła 65 uchwał. 

 

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w roku 2020 

L.p. Nr uchwały Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie Stan realizacji 

 

1. XII/133/2020 20.02.2020 udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy 

Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego 

Zrealizowana 

2. XII/134/2020 20.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

3. XII/135/2020 20.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 

poz.2043 

z 03.03.2020 

4. XII/136/2020 20.02.2020 funduszu sołeckiego Zrealizowana 

5. XII/137/2020 20.02.2020 wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w 

budynku położonym w m. Strzałkowo, przy ul. 

Powidzkiej 2a, obręb Strzałkowo stanowiących 

własność Gminy Strzałkowo, wraz z udziałem w 

nieruchomości wspólnej 

Zrealizowana 

6. XII/138/2020 20.02.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

niezabudowanej położonej w m. Brudzewo, 

stanowiącej własność Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

7. XII/139/2020 20.02.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy pomieszczeń użytkowych w budynku 

usytuowanym na nieruchomości położonej w 

Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy 

Strzałkowo 

Zrealizowana 

8. XII/140/2020 20.02.2020 wyłączenia Punktu Przedszkolnego w 

Młodziejewicach z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  w Wólce 

Zrealizowana 

9. XII/141/2020 20.02.2020 likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Młodziejewicach wchodzącego w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Wólce 

Zrealizowana 

10. XII/142/2020 20.02.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów będących uczniami szkół prowadzonych 

przez Gminę Strzałkowo 

Zrealizowana 

Opublikowana  

w 
Dz.U.W.Wielkp. 

poz.1818 

z 25.02.2020 

11. XII/143/2020 20.02.2020 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Strzałkowo na rok szkolny 2019/2020 

Zrealizowana 

Opublikowana  

w 
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Dz.U.W.Wielkp. 
Rok 2020 

poz.1817 

z 25.02.2020 

12. XII/144/2020 20.02.2020 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonych w m.Słomczyce, stanowiących 

własność Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

 

13. XII/145/2020 20.02.2020 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 

Zrealizowana 

 

14. XIII/146/2020 30.04.2020 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy 

Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego 

Zrealizowana 

 

15. XIII/147/2020 30.04.2020 Zaciągnięcia kredytu długoterminowego Zrealizowana 

 

16. XIII/148/2020 30.04.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

 

17. XIII/149/2020 30.04.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.4076 
z 12.05.2020 

18. XIII/150/2020 30.04.2020 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

niezabudowanej położonej w m. Staw, 

stanowiącej własność Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 
 

19. XIV/151/2020 25.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Strzałkowo wotum 

zaufania 

Zrealizowana 

 

20. XIV/152/2020 25.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Strzałkowo za 2019 rok 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz. 6148 
z 30.08.2020 

21. XIV/153/2020 25.06.2020 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Strzałkowo za 2019 rok 

Zrealizowana 

 

22. XIV/154/2020 25.06.2020 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych terenów w 

miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy 

Polnej 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz. 5489 
z 3.07.2020 

23. XIV/155/2020 25.06.2020 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członka ochotniczej straży pożarnej na terenie 

Gminy Strzałkowo 

Rozstrzygnięcie  

nadzorcze 

Wojewody 

Wielkopolskiego  nr 

KN-

I.4131.1.450.2020.8 

z dnia  28 lipca 2020 

r. stwierdzające 

nieważność uchwały 

24. XIV/156/2020 25.06.2020 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Słupeckiemu na wymianę nawierzchni chodnika 

przy drodze powiatowej nr 2262P w m. 

Szemborowo 

Zrealizowana 

 

25. XIV/157/2020 25.06.2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Niezrealizowana 

 

26. XIV/158/2020 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

 

27. XIV/159/2020 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
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poz.5490 
z 3.07.2020 

28. XIV/160/2020 25.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług      w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości                           i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 
Dz.U.W.Wielkp. 
poz.5485 
z 2.07.2020 

29. XIV/161/2020 25.06.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Strzałkowo na rok szkolny 2020/2021 

Zrealizowana  
Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.5491 
z 3.07.2020 

30. XIV/162/2020 25.06.2020 ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Strzałkowo 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 
Dz.U.W.Wielkp. 
poz.5492 
z 3.07.2020 

31. XIV/163/2020 25.06.2020 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.5493 
z 3.07.2020 

32. XIV/164/2020 25.06.2020 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności drogowej na części nieruchomości o 

nr geod. 527/14 obręb Strzałkowo, stanowiącej 

własność Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

 

33. XIV/165/2020 25.06.2020 rozpatrzenia petycji  w sprawie ochrony zdrowia 

mieszkańców przed elektroskażeniem 

Zrealizowana 

 

34. XIV/166/2020 25.06.2020 określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Strzałkowo 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.5494 
z 3.07.2020 

35. XIV/167/2020 25.06.2020 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Miejską Słupca a Gminą 

Strzałkowo, w sprawie przejęcia przez Wójta 

Gminy Strzałkowo od Burmistrza Miasta Słupca 

zarządzania częścią publicznej drogi gminnej 

Zrealizowana 
 

36. XV/168/2020 07.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 
 

37. XV/169/2020 07.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Zrealizowana  
Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz. 6880 
z 11.09.2020 

38. XV/170/2020 07.09.2020 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członka ochotniczej straży pożarnej na terenie 

Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana  

Opublikowana  
w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz. 6836 
z 09.09.2020 
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39. XVI/171/2020 01.10.2020 uchylenia uchwały Nr XIV/157/2020 Rady 

Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Zrealizowana 
 

40. XVI/172/2020 01.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo, 

Zrealizowana 

 

41. XVI/173/2020 01.10.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.10086 
28.12.2020 

42. XVI/174/2020 01.10.2020 zatwierdzenia wyników kontroli kwot 

rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu 

Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

sp. z o.o. w Koninie za rok 2019, 

Zrealizowana 

 

43. XVI/175/2020 01.10.2020 zmiany uchwały nr XII/86/2015 Rady Gminy 

Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r. w 

sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Strzałkowo oraz 

warunków i zasad korzystania z przystanków. 

Zrealizowana 

 

44. XVII/176/2020 26.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

 

45. XVII/177/2020 26.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020, 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 
Dz.U.W.Wielkp. 
poz. 9195 
z 02.12.2020 

46. XVII/178/2020 26.11.2020 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawa do obliczania podatku  rolnego na 

obszarze Gminy Strzałkowo w 2021 roku 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz. 9196 
z 02.12.2020 

47. XVII/179/2020 26.11.2020 programu współpracy Gminy Strzałkowo z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021 

Zrealizowana 
 

48. XVII/180/2020 26.11.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Strzałkowo 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 
Dz.U.W.Wielkp. 
poz. 9214 
z 02.12.2020 

49. XVII/181/2020 26.11.2020 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana  
Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.9443 
08.12.2020 

50. XVII/182/2020 26.11.2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

Rozstrzygnięcie  

nadzorcze 

Wojewody 

Wielkopolskiego  nr 

KN-

I.4131.1.860.2020.8 

z dnia  30 grudnia 
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uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2020 r. 

stwierdzające 

nieważność § 3 ust. 

1 
Zrealizowana  
Opublikowana  

w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.9444 
08.12.2020 
 

51. XVII/183/2020 26.11.2020 wyboru metody opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

oraz stawki takiej opłaty 

Zrealizowana  

Opublikowana  
w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.9445 
08.12.2020 

52. XVII/184/2020 26.11.2020 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Zrealizowana  

Opublikowana  

w 
Dz.U.W.Wielkp. 
poz.9446 
08.12.2020 

53. XVII/185/2020 26.11.2020 zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok za 

odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z 

grupy 20… - odpady komunalne łącznie z 

frakcjami gromadzonymi selektywnie 

Zrealizowana 

 

54. XVII/186/2020 26.11.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy pomieszczeń użytkowych        w 

budynku usytuowanym na nieruchomości 

położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność 

Gminy Strzałkowo 

Zrealizowana 

 

55. XVII/187/2020 26.11.2020 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 

IX/76/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 

września 2011 r. w sprawie zasad i trybu 

korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej stanowiących własność 

Gminy, usytuowanych na terenie gminy 

Strzałkowo 

Zrealizowana  

Opublikowana  
w 

Dz.U.W.Wielkp. 
poz.9447 
08.12.2020 

56. XVIII/188/2020 17.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo, 

Zrealizowana 
 

57. XVIII/189/2020 17.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Rok 2021 
poz.155 
07.01.2021 

58. XVIII/190/2020 17.12.2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Strzałkowo 

 

Zrealizowana 

 

59. XVIII/191/2020 17.12.2020 uchwalenia budżetu Gminy Strzałkowo na rok 

2021 

Rok 2021 
poz.154 
07.01.2021 

60. XVIII/192/2020 17.12.2020 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłat lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Strzałkowo lub jej 

Rok 2020 
poz.10028 
22.12.2020 
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jednostkom organizacyjnym 

61. XVIII/193/2020 17.12.2020 uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych  w 

2021 roku 

Zrealizowana 

 

62. XVIII/194/2020 17.12.2020 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok 

Zrealizowana 
 

63. XVIII/195/2020 17.12.2020 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok 

Zrealizowana 

 

64. XVIII/196/2020 17.12.2020 przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego 

na uchwałę nr XI/124/2019 Rady Gminy 

Strzałkowo do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu 

Zrealizowana 

 

65. XVIII/197/2020 17.12.2020 planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na rok 2021 W trakcie  

realizacji 
 

 

 

          Wójt Gminy 

        /-/ Dariusz Grzywiński 


