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RAPORT O STANIE GMINY 

PAKOSŁAW 

ZA ROK 2018  

  

 

 

 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym Wójt Gminy Pakosław przedstawia niniejszym raport o stanie 

Gminy Pakosław w roku 2018. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 2018,  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/POL_gmina_Pakos%C5%82aw_COA.svg
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I.DEMOGRAFIA 
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Pakosław jest zameldowanych na pobyt 

stały (stan na dzień 31.12.2018 r.) 4.852 mieszkańców. W tym kobiet 2401, natomiast 

mężczyzn 2451.  

Nieznacznie większą część populacji Gminy stanowią mężczyźni. W Gminie Pakosław 

nieustannie obserwuje się dodatni przyrost naturalny. Mieszkańcy skupiają się w 16 

miejscowościach oraz 1 osadzie leśnej i 1 leśniczówce, jako części wsi. 

 

 

Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali urodzenia zgony 

BIAŁYKAŁ 145 3 1 

CHOJNO 867 9 3 

DĘBIONKA 43 0 1 

GOLEJEWKO 258 4 2 

GOLEJEWO 153 0 2 

GÓRECZKI WIELKIE 242 7 2 

HALIN 6 0 0 

KUBECZKI 74 1 2 

NIEDŹWIADKI 76 1 0 

OSIEK 541 12 9 

OSTROBUDKI 157 1 2 

PAKOSŁAW 1157 15 9 

PODBOROWO 72 0 0 

POMOCNO 140 2 3 

SKRZYPTOWO 2 0 0 

SOWY 478 10 1 

SWOROWO 281 1 3 

ZAORLE 160 2 6 

 4852 68 46 
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II.REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

W gminie w 2018 r., obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

STRATEGIE WIELOLETNIE 

 

1.Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław 2011-2025: 
Uchwała Nr XIV/110/2011 Z 29.12.2011 r. 

W opracowanej w 2011r., strategii zdefiniowana została wizja gminy: 

„Wysoki standard życia mieszkańców gminy Pakosław na poziomie wysoko 

rozwiniętych krajów europejskich”.  

 
I - Mieszkańcy świadomi ekologicznie: 

Co roku odbywa się sadzenie drzew, gdzie w 2018 roku posadzono 180 sztuk drzew 

miododajnych, 500 sztuk drzew  liściastych i iglastych, które zostały posadzone nad zalewem 

„Pakosław”. 

Wybudowano 5 oczyszczalni przydomowych: wartość ogółem  - 40.646,50 zł,    

dofinansowanie z budżetu gminy – 19.310,75 zł. 

 

II. Sprawny system gospodarki odpadami: 

Od roku 2013 Gmina Pakosław stała się jednym z założycieli Komunalnego Związku Gmin 

Regionu Leszczyńskiego, a tym samym jednym z udziałowców MZO Leszno.  

Gmina zapewniła wszystkim mieszkańcom i podmiotom gospodarczym poprawę stanu 

infrastruktury technicznej, zapewniając odbiór i segregację odpadów.  

Prowadzony jest stały monitoring „dzikich wysypisk” oraz coroczne „sprzątanie świata”  

w przydrożnych rowach i lasach, przy współudziale dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół 

podstawowych. 

 

W 2018 r. w porównaniu do okresu sprzed przystąpienia gminy do Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego, nastąpił wzrost liczby mieszkańców oddających odpady: 

 

        Zestawienie danych w zakresie odpadów komunalnych 

 

2014 

 

2018 

 1.      Ilość osób  wg złożonych deklaracji 4.219 4.852 

  2.     Masa odebranych odpadów zmieszanych 1.004,78Mg 1.357,72Mg 

 

 
 

        Zestawienie danych w zakresie odpadów komunalnych 

                           w przeliczeniu na 1 osobę 

 

2014 

 

2018 

wzrost o 65% 

 1.      Gmina Pakosław 231,360kg 382,76kg 
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Masa odebranych odpadów w sposób selektywny  

                           w przeliczeniu na 1 osobę 

 

2014  

 

 

2018 

Wzrost o 67% 

 1.Gmina Pakosław           24,738kg      41,378kg 

 

 

2.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław  

na lata 2016-2020: 
Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym  należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej. 

W 2018r. kontynuowano realizację celów i zadań w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych gminy i wyznaczonych kierunków planowanych zmian w gminie Pakosław.  

Zespół ds. Wdrażania i Realizacji Strategii, który został powołany do monitorowania strategii, 

w skład którego wchodzą poszczególne zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje 

i grupy społeczne działające w naszej gminie  liczy 24 osoby. 

Wśród wielu zrealizowanych zadań, Zespół ds. Wdrażania i Realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław, przy społecznym  zaangażowaniu 

wielu osób, 15 listopada 2018r. w świetlicy w Góreczkach Wielkich zorganizował Gminny 

Dzień Seniora. Do udziału w uroczystości  zaproszono  osoby w wieku 75 lat i więcej.  

Dla 52 osób starszych i niepełnosprawnych zorganizowano  wycieczkę.  

W 2018 r. odbyły się dwa spotkania Zespołu ds. Wdrażania i Realizacji Strategii – jedno 

Liderów poszczególnych zespołów zadaniowych, na którym przedstawiono wypracowane  

i realizowane zadania; drugie w pełnym składzie, w celu wypracowania pozytywnych zmian 

w  środowisku lokalnym. 

 

3.Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023: 
Gmina Pakosław posiada Program Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023 

uchwalony Uchwałą nr XXVI/201/17 z dnia 29 czerwca 2017r. 

 

 

4. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy:  
Uchwała nr XXXI/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakosław na lata  

2018 – 2022 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną  

z  wdrożeniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej dla Gminy.  

Gmina Pakosław posiada w swoim zasobie  4 mieszkania: w Pakosławiu – 2, 

Kubeczkach – 1, Sworowie – 1. 
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5.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w rodzinie w gminie Pakosław na lata 2016-2020: 
Uchwałą  Nr XX/ 146/2016r. z dnia 28 grudnia 2016r. Rada Gminy Pakosław uchwaliła 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1390 z późn. zm.) stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 

programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Nikt nie ma 

prawa naruszać praw i dóbr osobistych człowieka. Przemoc rodzi niezmiernie głębokie 

i szkodliwe konsekwencje dla jej ofiar. Trzeba każdego dnia podejmować wysiłek 

ukierunkowany na zapobieganie temu zjawisku i udzielać wsparcia tym, którzy stali się 

ofiarami. Opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie pozwala na dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów, 

między innymi poprzez pobudzenie do aktywności instytucji i organizacji działających na 

rzecz osób i rodzin. 

Według polskich regulacji prawnych przemoc jest przestępstwem. W zależności od tego, czy 

przemoc ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów 

Kodeksu karnego. Jeżeli przemoc ma charakter ciągły, zostanie zakwalifikowana jako 

przestępstwo znęcania się nad rodziną z art. 207 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016r., poz. 

1137), które jest ścigane z urzędu. 

     Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podejmowanie 

interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu  

o procedurę „Niebieska Karta”; od sierpnia 2010 r. nie wymaga zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieska Karta” obejmuje ogół czynności podejmowanych 

i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony 

zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Przedstawiciele podmiotów, o których wyżej mowa realizują procedurę „Niebieska Karta” w 

oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

Wszczęcie procedury „Niebieska Karta” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska 

Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych  czynności służbowych lub 

zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku 

zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy  

w rodzinie. 

Podmioty mogące wspierać mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie: 

 

Nazwa jednostki 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Pakosławiu 

Punkt Konsultacyjny w Pakosławiu 

Zespół Interdyscyplinarny w Pakosławiu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu 

Telefon zaufania przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Pakosławiu(dostępny w godzinach pracy GOPS-u) 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

– Przychodnia Lekarska w Pakosławiu 

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu 

Świetlice wiejskie 

Świetlice integracyjne w Golejewie, Osieku, Sowach, Kubeczkach i 

Białymkale 

Świetlica rekreacji siłowej w Pakosławiu 

Świetlica rekreacji siłowej w Golejewku 

 

 

W Punkcie Konsultacyjnym w Pakosławiu usługi świadczą: psycholog, prawnik 

i 4 pracowników socjalnych. 

 

CELE PROGRAMU 

Cel główny: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności 

profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób zajmujących się problematyką 

     przemocy w rodzinie. 

4. Podniesienie świadomości i wrażliwości mieszkańców gminy na problemy związane  

     z przemocą w rodzinie. 

5. Koordynowanie działań wszystkich podmiotów w celu zmniejszenia skali zjawiska 

 przemocy w rodzinie na terenie gminy Pakosław. 

 

REALIZATORZY PROGRAMU: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

3. Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu. 

4. Punkt Konsultacyjny. 

5. Zespół Interdyscyplinarny. 

6. Instytucje i organizacje z terenu Gminy. 

 

 

FINANSOWANIE 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy    

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 są środki finansowe z 

budżetu Gminy Pakosław. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym 

gminy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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6. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy 

Pakosław na lata 2017-2023: 
Uchwała nr XXIX/231/17 z dnia 29 listopada 2017 r.  

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu  

na lata 2009 – 2032”.  

Główne cele Programu to: 
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu  

na terytorium kraju. 

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest 

oczyszczenie kraju z azbestu. Do zadań samorządu gminnego należy współpraca  

z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

W celu realizacji w/w celów został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Pakosław na lata 2017 – 2032”. Nadrzędnym celem Programu jest 

bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Pakosław. W wyniku wyższej świadomości mieszkańców wzrasta z roku  

na rok ilość gospodarstw zainteresowanych zmianą pokryć dachowych na nieruchomościach.  

W roku 2018 w ramach programu likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest 

realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu skorzystało 25 nieruchomości  

i unieszkodliwiono 59,017 Mg. Dla porównania w roku 2017 unieszkodliwiono 42,238Mg.   

 

7.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020: 
Uchwała nr XIII/92/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwała nr XV/113/2016 z dnia 30 

maja 2016 r. 

Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata  

2015-2020 (dalej zwanego również „PGN”) jest: 

1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 1,9% w stosunku do przyjętego roku 

bazowego. 

2. Zwiększenie do 2020 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,9%. 

3. Redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 1,9% w odniesieniu do wariantu 

business as usual w 2020 r. 

Powyższe cele odnoszą się do terenu gminy oraz do sektorów, w których władze gminy 

planują działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i mają realny wpływ  

na zachowania ludności gminy oraz podmiotów funkcjonujących w Gminie Pakosław.  

Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z celami wyznaczonymi  

w pakiecie klimatyczno-energetycznym, a ich osiągnięcie wpłynie pozytywnie na: 

1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% do 2020 r.  

w porównaniu do bazowego 1990 r. lub 30% do 2020 r. w UE w przypadku, gdyby 

uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych. 

2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej  

do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych. 

3. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu  

do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię. 
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8.Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018: 
Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2014r. nr XVI /317/14 został przyjęty  

Gminny   Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 r.  

W 2018 roku przeprowadzono szkolenia w zakresie problematyki narkotykowej dla uczniów, 

rodziców oraz nauczycieli. Szkolenia te zostały zrealizowane we wszystkich trzech  szkołach 

podstawowych Gminy Pakosław. 

 

 
 

PROGRAMY ROCZNE 
1.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław w 2018r: 

 
Uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą nr XXXI/246/2017 w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pakosław w 2018 r. Gmina na zapewnienie zadań zawartych w programie  

w zakresie bezdomności zwierząt zawarła następujące umowy na: 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2018 r. z „Przychodnią Weterynaryjną 

FRODO” w Rawiczu. 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom: 

 Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Henrykowo 20, 64 - 115 

Święciechowa, zarządzane przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie działające w imieniu 

Miasta Leszna. 

 Schronisko w Dalabuszkach prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Gostyniu. 

 Marek Pieprzyk prowadzący działalność „Skup Żywca”, Sowy 79, 63-920 Pakosław, 

pod którego tymczasową opieką znajdowały się psy przed przewiezieniem do 

schroniska. 

W 2018 roku zapewniono opiekę 7 bezdomnym psom. 

Na realizację  zadania w zakresie partycypowania w kosztach utrzymania Schroniska w 

Henrykowie i przebywających w nim psów z Gminy Pakosław, wyłapywania bezdomnych 

zwierząt, opieki nad nimi i wykonanych usług weterynaryjnych, poniesiono koszty w łącznej 

wysokości 49.622,42 zł. 

 

2.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r., został 

przyjęty Uchwałą nr XXIX /234/17 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r. 

W ramach programu w 2018 r.: 

1. Działał punkt konsultacyjny prawnika i psychologa. 

2. Funkcjonowała świetlica Rekreacji Siłowej w Pakosławiu i Golejewku. 

3.Działały świetlice Integracyjne w miejscowości Osiek, Sowy, Białykał, Golejewo, 

Golejewko.  

4. Skierowano dwóch członków Gminnej Komisji na szkolenie w zakresie „zmiana w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości. 

5. Zorganizowano wyjazd członków świetlic integracyjnych z miejscowości Osiek i Białykał 

do Machnic. 
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6. Zakupiono artykuły z przeznaczeniem dla zwycięzców biorących udział w konkurencjach 

sportowych w spartakiadzie mieszkańców gminy, która odbyła się w miejscowości Zaorle. 

7. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne dla uczestników Świetlic 

Integracyjnych oraz artykuły pomocnicze do prowadzenia zajęć z uczestnikami. 

8. Pokryto koszt związany z przeprowadzeniem edukacji żywieniowej dla uczestników 

Świetlic Integracyjnych z miejscowości Sowy, Białykał, Osiek, Golejewo, Golejewko oraz 

zakupiono szafę do Świetlicy Integracyjnej w Sowach. 

9. Dofinansowano organizację spotkań i imprez z okazji „Dnia Dziecka” w miejscowości 

Chojno, Podborowo, Golejewo, Golejewko, Sworowo, Sowy, Pakosław (pałac) oraz pobyt w 

Brennie 13 uczestników w okresie od 8.07. do 21.07.2018r. biorących udział w obozie  

drużyn pożarniczych.  

10.Zorganizowano wypoczynek letni dla 25 uczniów szkół z terenu gminy Pakosław w 

okresie od 11.07.2018r do 17.07.2018r, pobyt w Kowarach. 

11. Opłacono zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków w Świetlicy Rekreacji Siłowej  

w Pakosławiu.  

12. Opłacono wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych osób uzależnionych od 

alkoholu. Opinie zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Rawiczu.  

3.Gminny program współpracy Gminy Pakosław na rok 2018  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
Uchwalony Uchwałą nr XXIX/230/17 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017 r.  

w sprawie „Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pakosław na rok 2018  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w 2018 r. 

 

W budżecie Gminy Pakosław na 2018 r. zabezpieczono środki na realizacje zadań  

w wysokości 68.000,00 złotych. 

I. Zarządzenie NR WG.0050.10.2018 Wójta Gminy Pakosław w sprawie wyboru organizacji, 

która w 2018 roku ma organizować zadania publiczne p.n. „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej”. Wysokość zaplanowanych środków na realizację tego zadania wyniosła 

43.000,00 zł.,  przyznano dotacje na następujące cele: 

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec w Pakosławiu  zadanie p.n. „Organizacja 

znaczących dla gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób 

niepełnosprawnych, prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji 

ruchowej oraz promowanie zdrowego trybu życia w każdym wieku, realizacja sportu 

masowego i sportu dla wszystkich, poprzez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Awdaniec  

w Pakosławiu.” Kwota wsparcia zadania wyniosła 40.000,00 zł. Dotację w całości 

wydatkowano i rozliczono. 

2. Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz na  zadanie „Wspieranie działań 

klubów i stowarzyszeń sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy 

Pakosław”. Kwota wsparcia zadania wyniosła 3.000,00 zł.  Dotację w całości wydatkowano  

i rozliczono. 

II. Zarządzenie NR WG.0050.21.2018 Wójta Gminy Pakosław w sprawie wyboru organizacji, 

która w 2018 roku ma organizować zadania publiczne pn. „Działania z zakresu turystyki  

i krajoznawstwa”, „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Wspierania  

i upowszechniania  kultury fizycznej  – zorganizowanie imprez z końmi”, „Działalności na 

rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Działalności  
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na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 

podtrzymywania tradycji narodowych” wynosiła 25.000,oo zł, dotację przyznano na 

następujące cele:  

I. Wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania „Działanie z zakresu turystyki i 

krajoznawstwa” wyniosła 5.900,00 zł., przyznano następujące dotacje dla: 

1. Stowarzyszenia Kwaterodawców Wiejskich Gospodarstwa Gościnne w Pakosławiu,  

zadanie p.n. „Noc Świętojańska nad Zalewem Pakosław”, kwota wsparcia w wysokości: 

4.300,00 zł. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono.     

2. Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Chojnianki”, realizując zadanie p.n. „Rowerem 

po pięknych zakątkach naszej gminy i okolic” kwota wsparcia w wysokości 1.600,00 zł. 

Dotację w całości wydatkowano i rozliczono. 

II. Wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania „Działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych” wyniosła 3.100,00 zł. Na podstawie zarządzenia przyznano dotację 

Stowarzyszeniu „Wsparcie dla Każdego” realizując zadanie p.n. „Magiczne wakacje w 

Karpaczu” z kwotą wsparcia w wysokości 3.100,00 zł. Dotację w całości wydatkowano i 

rozliczono. 

III. Wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie  

kultury fizycznej  – zorganizowanie imprez z końmi” wyniosła 3.700,00 zł.  Na podstawie 

zarządzenia przyznano dotację Pakosławskiemu Klubowi Sportowemu „Parada” realizując 

zadanie p.n. „Puchar Starosty Rawickiego, Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka w powożeniu 

zaprzęgami, Hubertus 2018” z kwotą wsparcia w wysokości 3.700,00 zł. Dotację w całości 

wydatkowano i rozliczono. 

IV. Wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania „Działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” wyniosła 

10.300,00 zł.  Na podstawie zarządzenia przyznano dotację „Towarzystwu  Przyjaźni 

Pakosław – Moult” realizując zadanie p.n. ”Zorganizowanie pobytu gości z Francji w ramach 

wymiany dzieci i młodzieży” z kwotą wsparcia w wysokości 10.300,00 zł. Dotację w całości 

wydatkowano i rozliczono. 

V. Wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania „Działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym”, wyniosła 1.000,00 zł.  Na podstawie zarządzenia przyznano dotację 

„Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów” realizując zadanie p.n. ”U sąsiada 

w Dolnośląskim” z kwotą wsparcia w wysokości 1.000,00 zł. Dotację w całości wydatkowano 

i rozliczono. 

VI. Wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania „Działalność na rzecz 

upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie 

tradycji narodowych”, wyniosła 1.000,00 zł.  Na podstawie zarządzenia przyznano dotację 

„Lidze Obrony Kraju –  Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej” realizując zadanie p.n.  

” Rozwój   strzelectwa sportowego dla młodzieży i dorosłych” z kwotą wsparcia w wysokości 

1.000,00 zł. Dotację w całości wydatkowano i rozliczono 
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III.FINANSE GMINY 

 

Ostateczny wynik budżetu za rok 2018: 

1. Osiągnięte dochody za 2018 rok  23 315 925,20 

2. Wykonane wydatki za 2018 rok 22 789 920,61 

3. Nadwyżka za 2018 rok 526 004,59 

4. Przychody: 2 126 877,17 

5. W tym: Wolne środki pozostałe z roku 2017  776 877,17 

6. Rozchody: 1 596 087,00 

7. Na koniec 2018 roku pozostają wolne środki w 

kwocie: 

1 056 794,76 

 

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco: 

 

Nazwa  Stan na 

01.01.2018 

Zobowiązania 

zaciągnięte w 

2018 roku 

Spłata w 

2018 roku 

Umorzenie 

w 2018 roku 

Stan 

zadłużenia 

na 

31.12.2018 

Emisja 

obligacji 

6 850 000,00 1 350 000,00 400 000,00 0,00 7 800 000,00 

Pożyczka na 

wyprzedzające 

finansowanie 

zadań z 

udziałem 

środków 

pochodzących 

z budżetu UE 

1 196 087,00 0,00 1 196 087,00 0,00 0,00 

ŁĄCZNE 

ZADŁUŻENIE 

8.046.087,00 1 350 000,00 1 596 087,00 0,00 7 800 000,00 

 

 

W 2018 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 400.000,00 zł. 

W 2018 roku dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 

1.196.087,00 zł. 

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 7.800.000,00 w tym: 

 

 Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone za spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.800.000,00 zł z czego planowane kwoty 

wykupu w latach wynoszą: 

 Rok 2019 kwota wykupu 250.000,00 zł 

 Rok 2020 kwota wykupu 350.000,00 zł 

 Rok 2021 kwota wykupu 300.000,00 zł 

 Rok 2022 kwota wykupu 300.000,00 zł 

 Rok 2023 kwota wykupu 350.000,00 zł 

 Rok 2024 kwota wykupu 650.000,00 zł 

 Rok 2025 kwota wykupu 750.000,00 zł 

 Rok 2026 kwota wykupu 750.000,00 zł 
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 Rok 2027 kwota wykupu 800.000,00 zł 

 Rok 2028 kwota wykupu 700.000,00 zł  

 Rok 2029 kwota wykupu 500.000,00 zł 

 Rok 2030 kwota wykupu 650.000,00 zł  

 Rok 2031 kwota wykupu 750.000,00 zł 

 Rok 2032 kwota wykupu 700.000,00 zł 

 

Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji, na dzień 31 grudnia 2018 roku 

wynosi 7.800.000,00 zł, co stanowi 33,28% planowanych dochodów na 2018 rok, a w 

stosunku do wykonanych dochodów w 2018 roku zadłużenie stanowi 33, 45%. 

 

 
Analiza wykonanych podatków za 2018 rok. 

 

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych za 2018 rok przedstawia się następująco: 

Realizacja podatków od osób prawnych: 

Stan zaległości na 31.12.2018r wynosi:                                           118.055,80 zł 

w tym: 

 w podatku od nieruchomości                                                   55.423,80 zł  

 w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipotece       62.502,00 zł 

 w podatku rolnym                                                                         105,00 zł 

 w podatku leśnym                                                                           25,00 zł 

 w podatku od środków transportowych                                            0,00 zł 

 

Realizacja podatków od osób fizycznych: 

Stan zaległości na 31.12.2018r wynosi:                                            50.474,01 zł 

 w podatku od nieruchomości                                                   18.169,22 zł 

 w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotece             12.495,70 zł  

 w podatku rolnym                                                                      5.497,13 zł  

 w podatku rolnym zabezpieczone na hipotece                          6.773,50 zł  

 w podatku leśnym                                                                         132,00 zł  

 w podatku od środków transportowych                                7.406,46 zł 
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IV.DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA 

 

W 2012 roku w całym kraju wprowadzono zmiany w rejestracji przedsiębiorców.  

Dane o bazie przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej (CEiIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

Aktywnych przedsiębiorców, dla których gmina Pakosław jest głównym miejscem 

wykonywania działalności, wg danych CEiIDG jest 276. 

Branżowość przedsiębiorstw z obszaru gminy Pakosław jest zróżnicowana. 

Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie są usługi budowlane, handel, przemysł oraz 

rolnictwo. Przedmiot działalności wg sekcji PKD 2007 obrazuje poniższy wykres: 
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Sekcje PKD 2007: 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 18 (6%) 

C – Przetwórstwo przemysłowe 23 (8%) 

F – Budownictwo 98 (35%) 

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 59 

(21%) 

H – Transport i gospodarka magazynowa 15 (5%) 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1 (0,5%) 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7 (3%) 

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 (1%) 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16 (6%) 

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 10 (4%) 

P – Edukacja 2 (1%) 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13 (5%) 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2 (1%) 

S – Pozostała działalność usługowa 10 (4%) 

Według form prawnych w sektorze prywatnym największą grupę stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą – ponad 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_A_–_Rolnictwo,_leśnictwo,_łowiectwo_i_rybactwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_C_–_Przetwórstwo_przemysłowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_F_–_Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_–_Handel_hurtowy_i_detaliczny;_naprawa_pojazdów_samochodowych,_włączając_motocykle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_H_–_Transport_i_gospodarka_magazynowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_I_–_Działalność_związana_z_zakwaterowaniem_i_usługami_gastronomicznymi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_K_–_Działalność_finansowa_i_ubezpieczeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_L_–_Działalność_związana_z_obsługą_rynku_nieruchomości
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_M_–_Działalność_profesjonalna,_naukowa_i_techniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_N_–_Działalność_w_zakresie_usług_administrowania_i_działalność_wspierająca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_P_–_Edukacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_Q_–_Opieka_zdrowotna_i_pomoc_społeczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_R_–_Działalność_związana_z_kulturą,_rozrywką_i_rekreacją
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_S_–_Pozostała_działalność_usługowa
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V.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Jednym z wielu zadań realizowanych przez gminę Pakosław jest ochrona  przeciwpożarowa 

ludności oraz likwidowanie zagrożeń spowodowanych klęskami. Gmina zadanie to realizuje 

przy pomocy 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych: 

 OSP Pakosław (włączona do KSRG) 

 OSP Chojno 

 OSP Sowy 

 OSP Sworowo 

 OSP Golejewo 

 OSP Osiek 

 OSP Ostrobudki 

 OSP Góreczki Wielkie 

 OSP Zaorle 

 OSP Pomocno 

 

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.   

W 2018 r. na terenie gminy Pakosław powstały ogółem 52 zdarzenia. Do likwidacji ich 

skutków zaangażowano 471 strażaków oraz wykorzystano ogółem 102 pojazdy pożarnicze. 

 

 

 

 

 

14 (27%)

36 (69%)

2 (4%)

Statystyka zdarzenia

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Fałszywe alarmy
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Wielkość zdarzeń 

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 

Małe 14 Małe 2 

Średnie 0 Lokalne 34 

Duże 0 Średnie 0 

Bardzo duże 0 Duże 0 

  Gigantyczne 0 

 

 

Pozyskano środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP i tak dla: 

 OSP Pakosław - torbę ratowniczą wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn 

Kramera, defibrylator AED, piła ratownicza do szyb klejonych, 2 podbory 

stabilizujące PT 1200, przenośny zestaw oświetleniowy oraz detektor napięcia. 

 OSP Chojno - defibrylator AED, przenośny zestaw oświetleniowy oraz detektor 

napięcia. 

 OSP Sowy - defibrylator AED, pilarka do drewna, zestaw zabezpieczenia poduszek 

powietrznych oraz detektor napięcia. 

 OSP Sworowo - defibrylator AED, detektor wielogazowy, zestaw zabezpieczenia 

poduszek powietrznych oraz detektor napięcia. 

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu 

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 

realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych 

z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją 

skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018 w zakresie nabycia wyposażenia 

i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 

miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu 

gminy. 

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości - 

51.994,80 zł, zaś wkład własny z budżetu gminy wyniósł 525,20 zł. 
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VI.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

  
 
Na terenie gminy obowiązują 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 

obejmują swym zasięgiem około 404 ha. Obowiązujące plany, zgodnie z opracowaną Analizą 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - Ocena aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzoną w 2017 roku.  

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane były w różnych 

stanach prawnych, część z nich wymagać może aktualizacji. Fakt ten jednak nie powoduje 

nieważności tych dokumentów, a sama ich aktualizacja jest sukcesywnie dokonywana. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Pakosław 

brak terenów wytypowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 
 

Nazwa planu Rok wejścia  w życie i powierzchnia 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  

dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze 

strefami oddziaływania w części obrębów Chojno 

i Ostrobudki 

2014 r. / ok. 310 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pakosław obejmującego 

część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy 

2011 r. / ok. 94 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pakosław, fragment wsi 

Pakosław – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z możliwością realizacji 

nieuciążliwej działalności gospodarczej (działka 

ew. nr 97/4) 

2003 r. / ok. 1 ha 

Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pakosław 

1993 r. / 3 ha 
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W 2018 roku wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Inwestycje te dotyczyły: 

 7 decyzji dotyczyło budowy, przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej i  

            napowietrznej (Osiek, Sworowo, Sowy, Pakosław, Pomocno, Zaorle) 

 3 decyzje dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego (Pakosław, Golejewko, Chojno) 

 1 decyzja dotyczyła budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w 

Pakosławiu 

 1 decyzja dotyczyła budowy wiaty rekreacyjnej w Niedźwiadkach 

 1 decyzja dotyczyła budowy sieci gazowej w Pakosławiu 

 2 decyzje dotyczyły sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (budowa/rozbudowa) 

w Pakosławiu 

 1 decyzja dotyczyła budowy budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w 

Sworowie 

 

W roku sprawozdawczym wydano 58 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 1 decyzja 

dotycząca zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 21 decyzji dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 decyzję dotyczącą zabudowy usługowej oraz 35 decyzji 

dotyczących innej zabudowy (m. in. zabudowy zagrodowej). 

 

 

VII.POMOC SPOŁECZNA 
1. System zabezpieczenia społecznego – instrumenty: 
W 2018 roku z pomocy ośrodka udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej bez 

względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, którym decyzją przyznano 

świadczenie, skorzystało 178 osób w 134 rodzinach, a łącznie z pracą socjalną w różnych 

formach pomoc otrzymały 863 osoby w 308 rodzinach. 
 

W 2018r. GOPS realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej tj. 

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 pkt. 1-20; 

2. Zadania własne gminy – art. 17 ust. 2 pkt 1-5; 

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę – art. 18 ust. 1  

 pkt 1-9. 

Poza tym realizował również przekazane mu zadania wynikające z ustaw o: 

1. Świadczeniach rodzinnych. 

2. Pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

3. Ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

4. Wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym Dobry Start (300+). 

5. Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( 500+). 

6. Wsparciu kobiet w ciąży i za życiem. 

7. Dodatkach mieszkaniowych i energetycznych. 

8. Ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

9. Systemie oświaty. 

10.Karcie Dużej Rodziny. 

11.Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

12.Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

13.Wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

14.Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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Środki na realizację zadań z pomocy społecznej pochodzą z budżetu Gminy Pakosław 

 i z dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone. 

Wydatki GOPS w Pakosławiu – wykonanie za 2018r. w poszczególnych 

rozdziałach: 

Dział Środki finansowe     

 dotacja Urząd Wojewódzki środki z  budżetu Gminy Pakosław 

   

   

85202  Domy Pomocy Społecznej      237.313,00  

85205  Przemoc                                       3.495,95 

85213 Składka Zdrowotna- Rodzinne    21.576,70      

85213 Składka Zdrowotna -Pom. Społ     5.620,38  

85214 Zasiłki okresowe                          24.957,52 Zasiłki okresowe                          2.448,00 

85214  Zasiłki celowe                            75.252,00 

85215 Dodatki energetyczne                           0,00 Dodatki mieszkaniowe                 8.355,84 

85216 Zasiłki stałe                                 63.052,10  

   

85219 Wynagrodzenia dla opiekunów     6.960,00  

   

85228  Usługi opiekuńcze                      82.980,90 

85230 Dożywianie                                 17.019,70 Dożywianie                                16.050,34 

85278 Usuwanie skutków klęsk żyw     65.044,00  

85415 Pomoc materialna dla uczniów   14.536,00 Pomoc materialna dla uczniów    3.634,00  

85501 Świadczenia wychowawcze   4.419.378,10  

   

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezp. 

emeryt -rentowe         2.490.457,50 

 

85503 Karta Dużej Rodziny                       100,00  

   

85504 Wspier. Rodziny Asystent          20.801,00 Wspieranie Rodziny Asystent         14.389,76 

85504 Dobry Start – 300+                   224.750,00  

85508  Rodziny zastępcze                    18.342,00 

   

   

85295 Prace społ. użyteczne                    3.685,80 Prace społ. użyteczne                  2.457,20 

85395 Projekt „Razem przeciw wykluczeniu”  

                                                   30.629,30 

Projekt „Razem przeciw wykluczeniu”  

                                                    9.743,33 
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Pracownicy socjalni w 2018r. sporządzili 381 wywiadów środowiskowych dotyczących 

różnych form pomocy, w tym 23 dla innych Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądów, 

PCPR- ów i innych instytucji. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwała osobom i rodzinom, 

których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał: 

 osoby samotnie gospodarującej  634,00 zł 

 rodzin – 514,00 zł na osobę  w rodzinie 

 dochód z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 288,00 zł 

 

Od 1 października 2018r. kryterium kwalifikujące do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej uległo zmianie i wynosiło: 

 osoby samotnie gospodarującej  701,00 zł 

 rodzin – 528,00 zł na osobę  w rodzinie 

 dochód z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 308,00 zł 

 

 

Wydatki za 2018r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: 

 

1. Odpłatność gminy za pobyt mieszkańca gminy Pakosław w DPS: 
 

   

 Dom Pomocy Społecznej w Pakówce  – 2 osoby, (2 mężczyzn) całkowity miesięczny 

koszt utrzymania   1 osoby wynosił 3.190.00 zł 

 Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – 1 osoba, (kobieta) całkowity miesięczny 

koszt utrzymania 1 osoby wynosił 3.348.00 zł 

 Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie – 2 osoby,  (kobieta i mężczyzna) całkowity 

miesięczny  koszt utrzymania 1 osoby wynosił 3.400.00 zł 

 Dom Pomocy Społecznej w Lesznie  - 1 osoba, (kobieta) całkowity miesięczny koszt  

utrzymania 1 osoby wynosił 2.953,05 zł 

 Dom Pomocy Społecznej w Osieku – 2 osoby , (2 mężczyzn) całkowity miesięczny 

koszt utrzymania 1 osoby wynosił 3.551,00 zł 

 Dom Pomocy Społecznej w Miliczu – 1 osoba, (mężczyzna) całkowity miesięczny 

koszt utrzymania 1 osoby wynosi 2.609,47 zł 

 

Zasiłki na pokrycie wydatków – odpłatność gminy za pobyt dla 9 osób w Domu Pomocy 

Społecznej w:   

1.DPS Pakówka. 

2.DPS Chumiętki. 

3.DPS Baszków.  

4.DPS Leszno. 

5.DPS Osiek.   

6.DPS Milicz.  

Dla 9 osób wypłacono 99 świadczeń w wysokości  237.313,00 zł. 
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2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W 2018 r. było 26 różnego rodzaju interwencji domowych, z czego 9 przypadków dotyczyło 

przemocy domowej lub przynajmniej wskazywały na przemoc.  Pracownicy socjalni  

w asyście Policji udają się na miejsce i po rozeznaniu sytuacji  podejmują decyzję  o tym, czy 

jest to przemoc, czy konflikt w rodzinie.  

W 2018r. Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał 9 (5 rodzin) nowych „Niebieskich Kart” 

oraz 4 (3 rodziny) sprawy z poprzedniego roku (13 NK z 8 rodzin). 

Podjęto natychmiastowe działania wobec sprawców przemocy oraz  pomocy ofiarom 

przemocy.  

Zespół Interdyscyplinarny spotkał się w 2018r., 4 razy, a Grupy Robocze  8  razy. 

Na koniec 2018r.  5 (z 4 rodzin) „Niebieskich Kart” zostało zamkniętych.  

8  „Niebieskich Kart”  dotyczące  4 rodzin - to  przypadki w toku postępowania karnego lub 

wymagające stałego monitoringu. 

 

Wydatki  w 2018r. dotyczące przemocy w rodzinie wynosiły łącznie  3.495,95zł 

 

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne: 

Z pomocy społecznej opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób 

pobierających zasiłki stałe, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu. 

Łącznie wypłacono 121 świadczeń w wysokości  5.620,38 zł. 

 

4. Zasiłki i pomoc w naturze: 
Zasiłki okresowe wypłacono 57 świadczeń. 

Łącznie w wysokości 27.405,52 zł z czego: 

 dotacja   24.957,52 zł 

 środki własne               2.448,00 zł 
 

Zasiłki celowe jednorazowe, jednorazowe specjalne i w naturze wypłacono dla 113 osób. 

Łącznie wydano  75.252,00 zł. 

 

Zasiłki stałe wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób łącznie 122 świadczenia, 

Łącznie wydano kwotę  63.052,10zł 
 

 

5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki ustalane przez Sąd 
Wypłacono 84 świadczenia dla 6 osób po 80,00 i 100,00 zł miesięcznie.  

Łącznie wydano 6.960,00 zł. 
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Usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka 

1. W 2018r. łącznie opiekunki u osób wymagających pomocy przepracowały  

6.057  godzin / świadczeń;  koszt  1 godz. usługi wynosił  13,70 zł brutto. 

Łącznie wydano 82.980,90 zł. 
 

2. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń opiekunek w wysokości 

14.154,39 zł. 
 

3.Opłacenie składki na fundusz pracy od umów zleceń - wydano 364,50 zł 
 

Dożywianie w szkole 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest zgodnie z umową 

podpisywaną co roku  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wójtem.  

Gmina na realizację programu zabezpiecza 40% kosztów zadania, dotacja wynosi 60%. 

W ramach  programu udzielono pomocy w postaci zakupu posiłków (obiady w szkołach) 

w kwocie  33.070,04 zł  w tym:   

 z dotacji Wojewody     17.019,70 zł     

 środki własne              16.050,34zł . 

 

 Dożywianie dzieci w szkołach – wydano ogółem 5.773  posiłki. 

1.w formie dania gorącego: 

w Szkołach Podstawowych w Chojnie, Sowach, Pakosławiu oraz w Gimnazjum  

w Pakosławiu – łącznie 5395 posiłków; koszt jednego posiłku 6,60 zł brutto 

2.w formie dania gorącego: 

w Specjalnej Szkole w Rawiczu – łącznie 217 posiłków; koszt jednego posiłku 4,59 zł brutto 

3.w formie dania gorącego w Bursie Międzyszkolnej w Lesznie – łącznie 70 posiłków; koszt  

jednego posiłku 6,00 zł brutto 

4.w formie dania gorącego: 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach – łącznie 68 posiłków; koszt jednego 

posiłku 4,50 zł brutto 

5.w formie dania gorącego w Przedszkolu „Pod Grzybkiem” w Rawiczu - łącznie 23 posiłki,  

koszt posiłku 7,50 zł brutto 

 

Prace społecznie użyteczne 

Realizowane są na podstawie skierowania z PUP - tygodniowy wymiar czasu pracy to 10 

godzin, w miesiącu - 40 godzin. Prace społecznie użyteczne, wykonywane są głównie przy 

porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanki, wiaty autobusowe, w parku, 

wokoło świetlic wiejskich, na placach zabaw itp. 

W 2018r. wynagrodzenie za 1 godz. wyniosło 8,10 zł do 31 maja 2018, w tym 60% -tj.4,86 zł  

to refundacja z  Powiatowego Urzędu Pracy, zaś 40% tj. 3,24 zł  płacił budżet gminy.  

Od 1 czerwca 2018 wynagrodzenie za godzinę wyniosło 8,30 zł 
W tym 60% - tj.4,98 zł to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, zaś 40% tj. 3,32 zł to 

środki z budżetu gminy.  

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy PUP  a Gminą zatrudnione zostały 3 osoby 

 na co wydano łącznie kwotę  6.143,00 zł  z tego: 

- refundacja z PUP w Rawiczu – 3.685,80  zł, 

- środki własne budżet gminy –   2.457,20 zł. 
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POMOC  SPOŁECZNA – świadczenia niepieniężne 

 

1. Praca socjalna: 
   - skorzystały 863 osoby z 308 rodzin w tym 481 osoby z 149 rodzin wyłącznie w postaci   

    pracy socjalnej. 

 

 

 2. Poradnictwo specjalistyczne - jest to świadczenie dla osób i rodzin, które mają trudności 

lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez 

względu na dochód. Poradnictwo rozumiane jest jako rozmowa i udzielanie porad, 

wskazówek i informacji w zakresie: 

   - prawnym – poprzez udzielanie informacji i wskazywanie obowiązujących przepisów  

     prawnych; 

   - psychologicznym – rozmowy i udzielanie porad, terapia i profilaktyka; 

   - rodzinnym – dotyczy problemów funkcjonowania rodziny, problemów wychowawczych  

     i opieki nad osobą niepełnosprawną. 

     Łącznie skorzystało 239 osób, którym udzielono 687 porad.  

 

 

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej: 
W 2018 r. nie wydano  decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych 

świadczeń. 

 

 

4. Dodatki mieszkaniowe 

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różni cę między wydatkami 

przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego 

lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione  przez osobę 

ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy (Wydatki ponoszone przez rodzinę określa art. 6 

ustawy; stanowią one 10 – 15% dochodów gospodarstwa domowego w zależności od ilości 

osób w rodzinie). 

W 2018 roku koszt wypłaconych DODATKÓW MIESZKANIOWYCH wyniósł:  8.355,84 zł. 

Kwota ta w całości pokryta została ze środków własnych. 

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe (w tym wydanych decyzji): 

 rozpatrzonych pozytywnie   -   5 

 rozpatrzonych odmownie    -    0 

RAZEM            -    5 

Liczba rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych w 2018 roku – 4 rodziny. 
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5. Dodatki energetyczne 
W 2018 roku nie  złożono wniosku o wypłatę  dodatków energetycznych. 

 

 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

  za rok 2018.   

     W/w ustawa   porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez 

państwo oraz samorządy.                   

Zadaniem Gminy jest WSPIERANIE RODZINY w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

poprzez pracę  z rodziną, pomoc i naukę w opiece i wychowaniu dzieci  w rodzinach  

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Polega 

ona  na wsparciu, poradnictwie i pomocy prawnej, usługach - w tym również  

opiekuńczych. W przypadku wystąpienia trudności opiekuńczo – wychowawczych w 

rodzinie, skierowany zostaje pracownik socjalny, który bada sytuacje i przeprowadza 

wywiad środowiskowy, następnie analizuje sytuację z Kierownikiem Ośrodka w 

zależności od potrzeby występuje się o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Otrzymaliśmy dotację i od stycznia 2018r. w GOPS  zatrudniony jest  1 asystent rodziny, 

który  obejmował wsparciem łącznie 16 rodzin w tym 35 dzieci. 

Ogólny koszt zatrudnienia asystenta rodziny i obsługi w 2018r. to kwota 35.190,76 zł                               

w tym:                                                                                                                                                      

- dotacja 20.801,00 zł                                                                                                                              

- własne  14.389,76 zł 

SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W roku 2018 Gmina  Pakosław poniosła koszty pobytu  4 dzieci w pieczy zastępczej:   tj.  4 

dzieci w rodzinach zastępczych  -  1 w rodzinie nie spokrewnionej, 3 w rodzinie 

spokrewnionej (babci).  

Wypłacono 48 świadczeń, na które wydano 17.342,00 zł. 

 

Karta Dużej Rodziny 

W 2018r. GOPS wydał Karty Dużej Rodziny dla 12 rodzi; łącznie były to 44 karty dla 

poszczególnych członków rodzin wielodzietnych (dla rodziców 14, dla dzieci 30). 

Środki przekazane na obsługę KDR to kwota 100,00 zł z czego wydano 100,00 zł. 

 

NAWAŁNICA – ORKAN  KSAWERY 

W dniu 31 stycznia 2018r. wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku ostatniej 

Nawałnicy z  5 października 2017r. ,  którą nazwano Orkan Ksawery. 

Pomoc wypłacono dla 13 rodzin w wysokości 65.044,00 w kategoriach: 

2. budynki mieszkalne  - zasiłki do 20 tys. zł – 5 zasiłków w kwocie   17.710,00 

3. budynki gospodarcze – zasiłki do 20 tys. zł – 8 zasiłki w kwocie 47.334,00 
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POMOC MATERIALNA  UCZNIÓW. 

W 2018 r.  63  uczniów otrzymało stypendium szkolne łącznie w wysokości  18.170,00 zł.  

Z tego: 

-  dotacja 14.536,00 

-  budżet gminy  3.634,00. 

Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny, postępowanie 

wobec dłużników alimentacyjnych, Świadczenie wychowawcze 500+ 

W roku 2018 pomocą objęto: 494 rodziny.    
1. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, wykorzystano kwotę  2.107.719,84 

zł w tym: 

- świadczenia rodzinne z dodatkami – łącznie 10.527 świadczeń w kwocie 1.171.748,84 zł, 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – łącznie 191 świadczeń  w kwocie 73.230,00 zł, 

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie 

   pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – dla 47 osób - 398 

      świadczeń w kwocie 116.678,79 zł. 

-   składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

  i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – dla 23 osób łącznie 264    

     świadczenia w kwocie 21.576,70 zł.  

Wydano766 decyzji administracyjnych. 

W 2018 ze świadczeń rodzinnych korzystało: 

1. Zasiłek rodzinny pobierało 279 rodzin 

     Zasiłek rodzinny wynosi:  

     - na dziecko do 5 roku życia – 95,00 zł, 

     - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł, 

     - na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 lat – 135,00 zł. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tyt.: 

            - urodzenia dziecka – 26 osób, po 1.000,00 zł na dziecko, 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 239  

świadczeń, po 400,00 zł na dziecko, 

 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 287 świadczeń, 90,00 zł na  

dziecko do 5 r. ż. i 110,00 zł na dziecko powyżej 5 r. ż.  

 - rozpoczęcia roku szkolnego – 358 dzieci, po 100,00 zł na dziecko, 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 980 świadczeń, po 95,00 zł na  

trzecie i każde kolejne dziecko 

- samotnego wychowywania dziecka – 173, po 193,00 zł na dziecko jednak nie więcej  

niż 386,00 zł na wszystkie dzieci  

 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

 z tyt. dojazdu –   655 świadczeń po 69,00 zł na dziecko  

 z tyt. zamieszkiwania w bursie lub na stancji – 81 świadczeń, po 113,00 zł 

na dziecko.  
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Na świadczenia opiekuńcze wydano : 

 zasiłek pielęgnacyjny –  po 153,00 zł, a od 1 listopada 184,42 zł na osobę 

miesięcznie; łącznie 1884 świadczenia   w kwocie 296.364,00 zł                                            

 świadczenie pielęgnacyjne –po 1.477,00 zł miesięcznie dla opiekuna osoby 

niepełnosprawnej wymagającej szczególnej opieki, w związku z rezygnacją 

opiekuna z zatrudnienia; łącznie 323 świadczenia w kwocie 477.071,00 zł 

 specjalny zasiłek opiekuńczy – po 520,00 zł, a od 1 listopada 620,00 zł dla 

opiekuna osoby niepełnosprawnej wymagającej szczególnej opieki, w związku z 

rezygnacją opiekuna z zatrudnienia. Łącznie 197 świadczeń w kwocie 104.536,00 

zł 

  zasiłek dla opiekuna - w 2018r. osoby pobrały 183 świadczenia w łącznej kwocie: 

96.979,03 zł  

 „Becikowe” -  GOPS wypłacił 59 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia 

dziecka w kwocie 59.000,00 zł 

 „Świadczenie rodzicielskie” Świadczenie to przysługuje rodzicom, którzy nie 

mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w 2018 roku łącznie wypłacono 83 

świadczenia w wysokości 73.206,80 zł. 

 

Fundusz alimentacyjny  i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

W 2018 roku GOPS wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 19 

dzieci w 13 rodzinach, w kwocie 73.230,00 zł, posiadającym wyrok sądu o zasądzeniu 

świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie wywiązuje się ze 

swoich zobowiązań oraz gdy egzekucja komornicza okazuje się bezskuteczna. 

Obecnie na terenie gminy Pakosław mamy 18 dłużników alimentacyjnych. 

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego zadłużenie dłużników alimentacyjnych od 01.09.2005r. do 31.12.2018r. 

wynosi: 365.282,42 zł. Jest to kwota wypłaconych świadczeń sfinansowana w całości z 

budżetu państwa.  

 

W roku 2018 GOPS w Pakosław wyegzekwował kwotę: 47.214,53 zł z odsetkami, w tym bez 

odsetek 33.985,49 zł z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 

od 9 dłużników.      

Z tego przekazano:                        

-  33.618,73 zł do budżetu państwa, ( 20.393,69 zł + odsetki 13.225,04); 

-  13.595,80 zł do Urzędu Gminy Pakosław. 

 

Świadczenie wychowawcze 500+ 
 W formie papierowej złożono 499 wniosków, a  32 wnioski wpłynęły online przez 

jeden z czterech dostępnych e-kanałów: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, Emp@tię lub 

ePUAP. Na podstawie złożonych wniosków wydanych zostało 538 decyzji przyznających 

świadczenie wychowawcze. 

Świadczenie przyznano od 1 października do 30 września kolejnego roku. 
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Zestawienie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze ze względu na liczbę dzieci 

w rodzinie 

 

 

Liczba dzieci w rodzinie Liczba rodzin 

1 196 

2 160 

3 39 

4 12 

5 0 

6 i więcej  2 

 

  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. łącznie świadczeniem wychowawczym 

objętych zostało 736 dzieci. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 

8.839.  

 

Na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego wykorzystano kwotę: 

1. Na wypłatę świadczenia „500+” -  4.419.378,10zł. 

2. Na koszty obsługi (1,5%) –                  66.290,67zł 

                                                     ------------------------------ 

                                                  Łącznie:      4.485.668,77zł    

                                                                 =================== 

Pieniądze na wypłatę świadczeń oraz finansowanie kosztów obsługi programu pochodzą w 

całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

 

Świadczenia „Dobry Start ” (300+) 
Program „Dobry Start” to świadczenie w formie jednorazowego wsparcia dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300,00 zł, bez względu na dochód. 

   

Program Dobry Start realizowany był od lipca 2018r. Wpłynęło 450 wniosków. 

Wypłacono 725 świadczeń w kwocie 217.500,00 zł. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował między innymi takie działania, jak: 

1. Akcja letnia.  
Troje dzieci z naszej gminy z rodzin o niskich dochodach  uczestniczyło w bezpłatnych 

koloniach w dniach 25.07-07.08.2018 w Sierakowie, które organizowało Kuratorium  

Oświaty w Poznaniu.  

 25 dzieci z naszych szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyło w koloniach 

dofinansowanych  z funduszu alkoholowego w Mrzeżynie od 11-17.07.2018. 

Młodzież – 13 osób - z terenu naszej gminy uczestniczyła w  Obozie Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w Brennie w dniach 08.-21.07.2018r. Są to zwycięzcy eliminacji gminnych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej -  dofinansowanie z funduszu alkoholowego.    

 

2. Rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych. 
Troje dzieci z naszej gminy dojeżdżało na rehabilitację do Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób 

Niepełnosprawnych w Rawiczu.  

13 dzieci dojeżdżało do Szkoły Specjalnej w Rawiczu. 1 dziecko dojeżdżało do Przedszkola 

w Rawiczu, 1 dziecko do Przedszkola Integracyjnego w Miejskiej Górce, 1 osoba do 

Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Dzieci te miały opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu o odroczeniu 

spełniania obowiązku szkolnego lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Zgodnie z podpisaną umową w 2018r.,  koszty usługi medycznej tj.  rehabilitacji, opieki 

dziennej i obsługi  -wyniosły 5.990,90 zł. Jest to niewielki koszt, biorąc pod uwagę efekty 

systematycznej rehabilitacji, poprawę sprawności i funkcjonowania w rodzinie i środowisku. 

 

3. Klub Seniora „JAWOR”. 
Klub obecnie liczy 23 członków. 08 listopada 2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – 

wyborcze, wybrano nowy zarząd – przewodniczącą Klubu Seniora została Pani Maria 

Mikołajska z Chojna, do Klubu zapisało się kilka nowych osób, jednak wciąż jest ich mało..  

W 2018r. Klub Seniora przeniesiony został do innego budynku -  spotkania odbywają się  

w skrzydle Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, obecnie Szkoła Podstawowa w Sowach. 

Seniorzy mają tam dwa pomieszczenia. Regułą stały się  wycieczki rowerowe do różnych 

ciekawych miejsc na terenie gminy i poza nią. 

W okresie letnim spotkania odbywają się w „plenerze” np. przy ognisku w ciekawych 

zakątkach naszej gminy. 

Seniorzy bardzo chętnie wyjeżdżają na różnego rodzaju spotkania do innych sąsiednich 

klubów.  

Działalność Klubu Seniora „rozkręca się” . Trwają starania o to, aby zasilić szeregi Klubu 

i pozyskać nowych członków. 
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4. Współpraca z Holendrami 
Nasza Gmina 9 rok  współpracuje z Holendrami. 

Współpraca naszej gminy z Holendrami przyczyniła się do poprawy zabezpieczenia naszych 

mieszkańców w sprzęt rehabilitacyjny, łóżka, wózki, balkoniki, kule, podkłady, pampersy 

niezbędne dla wielu chorych i niepełnosprawnych, a także pomocy w formie odzieży, obuwia, 

zabawek dla dzieci, pościeli. Wszystko otrzymaliśmy bezpłatnie. 

Sprzęt jest stale wypożyczany bezpłatnie dla mieszkańców. 

Osoby korzystające to często klienci GOPS-u, których nie stać na ponoszenie kosztów 

wypożyczenia. Wobec czego odciąża to zarówno budżet podopiecznych jak też budżet gminy 

-  pomoc społeczną, gdyż częściej trzeba byłoby pomagać naszym mieszkańcom w 

zapewnieniu  im w miarę normalnego funkcjonowania lub rodzinie w usprawnieniu pomocy. 

W 2018r. 6 dzieci z naszej gminy wspólnie z dziećmi z Gminy Pępowo wyjechało w dniach  

23 – 30 czerwca na wakacje do Holandii na zaproszenie Komitetu Współpracy pomiędzy 

Gminami Pępowo, Pakosław i NederBetuwe – Dodewaard. 

Był to dla nich wspaniały tydzień, który na długo pozostanie w pamięci. 

Współpraca będzie kontynuowana. 

 

5. Projekt „Razem Przeciw Wykluczeniu” 

W ramach rozdziału 85395 zabezpieczono środki finansowe na realizację projektu „Razem 

Przeciw Wykluczeniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt był realizowany od 2017 roku. W 2017 roku wydatkowano 50.956,87zł (z budżetu 

gminy 8.484,00zł, z dotacji 42.472,87zł), a w 2018 roku wydatkowano 30.629,30 z dotacji. 

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu o numerze RPWP.07.02.01-30-

0008/15-00 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Powiatem 

Rawickim zwanym Beneficjentem, który działa w imieniu własnym i na rzecz Partnerów  

jakim są  Gminy – Ośrodki Pomocy Społecznej: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin, 

Pakosław oraz Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce. 

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, opiekuńczych i 

wsparcia rodziny – wsparcia osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, dzieci w 

pieczy zastępczej. W 2018 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na:  

● projekt w ramach dotacji - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe i 

składniki pochodne związane z realizacją projektu 24.689,30zł. Zapłacono za zajęcia 

rodziców i dzieci w ramach „Szkoły dla rodziców” w kwocie 9.940,00zł. Łącznie 

wydatkowano 30.629,30zł. 

● pozostałe wydatki ze środków własnych – wynagrodzenie i składniki pochodne od 

wynagrodzeń 5.331,99zł i pozostałe wydatki 4.411,34zł – łącznie 9.743,33zł. 

W ramach wydatków na pozostałe wydatki ze środków własnych poniesiono także wydatki na 

dowóz i odwóz uczestników projektu na zajęcia „Szkoła dla rodziców” (rodzice i dzieci 

średnio 11 osób z miejscowości Niedźwiadki, Sworowo i Zaorle).Wydatkowano na  

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składniki pochodne, podróże 

służbowe fizjoterapeuty oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

w wysokości 99,97% planowanych wydatków.  
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6.Inne zadania: 

W 2018r. wystawiono ok 637 różnych zaświadczeń i pism osobom zainteresowanym oraz 

instytucjom, potwierdzających lub dokumentujących różne formy pomocy świadczone dla 

naszych klientów oraz inne informacje wg potrzeb. 

Zebrano odzież i inne artykuły, uczestniczono lub organizowano różne akcje społeczne, np. 

pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi czy suszy. 

 

  

VIII. Oświata 
Zadania z zakresu edukacji w gminie Pakosław realizowane były w trzech szkołach 

podstawowych i dwóch przedszkolach: 

1) Szkoła Podstawowa w Pakosławiu z oddziałami gimnazjalnymi; 

2) Szkoła Podstawowa Sowy; 

3) Szkoła Podstawowa Chojno 

4) Przedszkole w Pakosławiu 

5) Przedszkole w Chojnie 

 

Podstawowe dane - Szkoły podstawowe  

 

L.p. Wyszczególnienie 

SP Pakosław z 

oddziałem 

gimnazjalnym 

SP Sowy SP Chojno 

1 Liczba uczniów 252 160 168 

2 Liczba etatów przeliczeniowych 29,63 16,15 17,21 

3 
Liczba uczniów na 1 nauczyciela (1 etat 

przelicz.) 8,5 10 10 

4 Liczba oddziałów 14 9 9 

5 Liczba uczniów na oddział 18 18 19 

6 Budżet szkoły (w zł) 2 847 719,13 1.870.643,00 1.736.220,33 

7. 
Liczba etatów przeliczeniowych 

pracowników administracji i obsługi 5,98 5,13 4,48 

8. Roczny koszt utrzymania 1 ucznia (w zł) 11 300,47 11.691,52 10.334,64 
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Podstawowe dane - Przedszkole Pakosław (Sowy) 

Wyszczególnienie Liczba 

Liczba miejsc 90 

Liczba uczęszczających dzieci: 

 

w tym liczba dzieci w wieku 6 lat 

116 

 

38 

Liczba oddziałów 5 

Liczba etatów przeliczeniowych dydaktycznych 7,31 

Średnia liczba dzieci w przedszkolu na 1 nauczyciela 

(1 etat przeliczeniowy) 
22,6 

Liczba etatów przeliczeniowych pracowników 

administracji i obsługi 
6,5 

Wydatki z budżetu ogółem (w zł) 824.717,91 

 
 

 

Podstawowe dane -  Przedszkole Chojno  

Wyszczególnienie Liczba 

Liczba miejsc 75 

Liczba uczęszczających dzieci: 

 

w tym liczba dzieci w wieku 6 lat 

 

68 

18 

Liczba oddziałów 3 

Liczba etatów przeliczeniowych dydaktycznych 

 
4,05 

Średnia liczba dzieci w przedszkolu na 1 nauczyciela 

(1 etat przeliczeniowy) 
23 

Liczba etatów przeliczeniowych pracowników 

administracji i obsługi 
4 

Wydatki z budżetu ogółem (w zł) 616.953,42 
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IX.DZIAŁALNOŚC INWESTYCYJNA 
 

Długość dróg gminnych w roku 2018 nie zmieniła się. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 

43,80km. Drogi asfaltowe stanowiły w 2018 r. 35,43% wszystkich dróg i stan ten w ciągu 

roku nie uległ zmianie. Ponadto na dzień 31 grudnia 2018r. drogi o nawierzchni z kostki 

betonowej stanowiły 8,40 % wszystkich dróg (wzrost w ciągu roku o 2,49%), drogi 

tłuczniowe 4,34%, wzmocnione żużlem 8,06% i gruntowe 43,77% (spadek w ciągu roku o 

2,49%). Łącznie drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 45,68 %  

na dzień 1 stycznia 2018 r. i 48,17 % na dzień 31 grudnia 2018 r.  

Stan dróg utwardzonych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, zgodnie z pięcioletnim 

przeglądem dróg dla dróg gminnych na obszarze Gminy Pakosław, wynosi: stan bardzo dobry 

– 36%, stan dobry – 25%, stan ostrzegawczy – 21%, stan zły – 17%, stan bardzo zły – 1%. 

Długość ścieżek rowerowych wzdłuż dróg gminnych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0,9 

km i w ciągu roku nie uległa zmianie.  

W Gminie Pakosław zrealizowano w 2018 r. inwestycje dotyczące głównie budowy lub 

przebudowy dróg gminnych, ale także budowy oświetlenia ulicznego, poprawy stosunków 

wodnych na terenie gminy oraz nasadzeń drzew. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w 

wysokości 1 175 453,57 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków 

zewnętrznych, w tym Województwa Wielkopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (środki UE), wyniosło 270 276,00 zł, a wkład własny Gminy 

Pakosław wyniósł 905 177,57 zł.   

Długość sieci wodociągowej  będącej w zarządzie Wodociągów Gminnych Sp. z o.o. w 

Pakosławiu na terenie gminy na początku 2018 r. wynosiła 79 600 m, a na koniec roku  

79 950 m. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99,99 % mieszkań.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Wodociągów Gminnych Sp. z o.o. 

w Pakosławiu oraz Gminy Pakosław na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 53 590 m, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. 54 760 m. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało  

807 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 819 przyłączy. Dostęp 

do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada 82,39 % mieszkań. Obecnie tylko dwie duże 

miejscowości nie są skanalizowane, tj. Sworowo i Góreczki Wielkie. 

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 62 500m i w ciągu roku 

nie uległa zmianie.  
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Inwestycje zrealizowane w Gminie Pakosław w 2018 roku 
       

Lp. Nazwa inwestycji Całkowita kwota 

inwestycji 

Środki budżetu 

Gminy Pakosław 

Wysokość 

dofinansowania 

Źródło 

dofinansowania 

Opis inwestycji 

1 Przebudowa 

drogi w 

Pomocnie  

188 001,91 zł 188 001,91 zł 0,00 zł - Zadanie obejmowało budowę nowej 

nawierzchni jezdni o szerokości 6 

m i długości ok. 160 mb oraz 

przylegających do niej chodników i 

zjazdów na posesje. Nawierzchnię 

jezdni ułożono z trylinki betonowej, 

natomiast chodniki i zjazdy z 

betonowej kostki brukowej szarej. 

2 Nasadzenia 

drzew 

miododajnych 

14 700,00 zł 1 470,00 zł 13 230,00 zł Województwo 

Wielkopolskie 

Sadzonki drzew miododajnych 

zostały nasadzone wzdłuż ul. 

Turystycznej przy zbiorniku 

wodnym „Pakosław”. Łącznie 

posadzono 180 sztuk sadzonek 

drzew miododajnych, w tym: 65 

szt. lip drobnolistnych, 65 szt. 

klonów zwyczajnych oraz 50 szt. 

robinii akacjowych. 

3 Budowa „ul. 

Ceglanej” w 

Sowach 

158 195,40 zł 71 020,40 zł 87 175,00 zł Województwo 

Wielkopolskie 

Zadanie polegało na budowie drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych. W 

ramach inwestycji wybudowano 

196 mb tzw. „ul. Ceglanej” w 

Sowach. W ramach budowy drogi 

wykonano roboty ziemne, 

wykonano podbudowę betonową, 

ułożono krawężnik betonowy, 

wykonano nawierzchnię z płyt 

betonowych drogowych 

sześciokątnych oraz 

przeprowadzono regulację pionową 

istniejących studzienek. 

4 Budowa „ul. 

Niemarzyńskiej” 

w Chojnie 

176 500,00 zł 89 325,00 zł 87 175,00 zł Województwo 

Wielkopolskie 

Zadanie polegało na budowie drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych. W 

ramach inwestycji wybudowano 

200 mb drogi o szerokości 5 

metrów - tzw. „ul. Niemarzyńskiej” 

w Chojnie. W ramach budowy 

drogi wykonano roboty ziemne, 

wykonano podbudowę betonową, 

ułożono krawężnik betonowy, 

wykonano nawierzchnię z płyt 

betonowych drogowych 

sześciokątnych oraz 

przeprowadzono regulację pionową 

istniejących studzienek. Dodatkowo 

wykonano ściek z prefabrykatów 

betonowych i przepusty rurowe pod 

zjazdami. 

5 Przebudowa 

odcinka ul. 

Lipowej w 

Pakosławiu 

15 000,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł - Inwestycja polegała na 

przebudowie odcinka ul. Lipowej w 

Pakosławiu wraz z jej 

poszerzeniem. Prace obejmowały 

ułożenie nawierzchni jezdni z 

kostki betonowej na podsypce 

cementowo – piaskowej i 

podbudowie zasadniczej z chudego 

betonu. Wykonano także ściek z 
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kostki betonowej na podsypce 

cementowo – piaskowej i 

podbudowie zasadniczej z chudego 

betonu. Ponadto jezdnię 

ograniczono obrzeżem betonowym. 

Długość przebudowanej drogi 

wynosi 14 mb. 

6 Przebudowa ul. 

Sosnowej w 

Pakosławiu 

98 976,47 zł 98 976,47 zł 0,00 zł - W ramach inwestycji 

przebudowano drogę gminną - ul. 

Sosnową w Pakosławiu. Zadanie 

polegało na wykonaniu podbudowy 

betonowej oraz nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej i 

montażu krawężników betonowych. 

Ponadto wykonano 6 metrów 

kanalizacji deszczowej z rur PVC 

oraz zamontowano uliczną 

studzienkę ściekową. Całkowita 

długość przebudowanej ulicy 

wynosi 100 mb. 

7 Przebudowa 

„drogi pod 

lasem” w 

Sowach 

335 896,82 zł 335 896,82 zł 0,00 zł - W ramach inwestycji 

przebudowano 481 mb drogi 

gminnej o szerokości 4 metry - tzw. 

„drogi pod lasem” w Sowach. 

Zadanie polegało na wykonaniu 

podbudowy betonowej  oraz 

nawierzchni z trylinki. Ponadto 

plantowano skarpy i dno wykopów 

oraz zamontowano betonowe 

krawężniki. 

8 Budowa 

oświetlenia 

ulicznego w 

Chojnie w 

kierunku 

Niemarzyna 

54 543,68 zł 54 543,68 zł 0,00 zł - Inwestycja polegała na budowie 

oświetlenia ulicznego w Chojnie w 

kierunku Niemarzyna, wzdłuż 

nowo wybudowanych posesji. 

Zadanie obejmowało swoim 

zakresem montaż szafki 

oświetleniowej, budowę linii 

kablowej oświetlenia ulicznego 

oraz montaż sześciu słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami 

oświetleniowymi na odcinku ok. 

180 mb. 

9 Poprawa 

stosunków 

wodnych na 

terenie Gminy 

Pakosław w celu 

zachowania 

unikalnego 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

133 639,29 zł 50 943,29 zł 82 696,00 zł Program 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na 

lata 2014-2020 

za 

pośrednictwe

m Lokalnej 

Grupy 

Działania 

Gościnna 

Wielkopolska 

 

Inwestycja obejmowała zadania 

polegające na odmuleniu, 

odnowieniu i zagospodarowaniu 

trzech stawów w Chojnie oraz 

odmuleniu tzw. Rowu Oliwnego na 

długości 2,25 km, a także 

wykonaniu nasadzeń przydrożnych 

przy trzech drogach polnych, w 

ramach których łącznie posadzono 

32 lipy drobnolistne oraz 32 klony 

zwyczajne. 

Największy zakres prac został 

wykonany przy stawach w Chojnie: 

1) staw przy Szkole Podstawowej w 

Chojnie – prace polegały na 

wypompowaniu wody, odmuleniu 

dna, naprawie i wyrównaniu skarp, 

wzmocnieniu ich kiszką faszynową 
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oraz humusowaniu i obsianiu trawą. 

Teren przyległy do stawu 

zagospodarowano poprzez 

zakupienie grilla, 2 ławo-stołów, 6 

ławek oraz kosza na śmieci. 

2) staw za salą wiejską w Chojnie – 

zakres prac obejmował 

wypompowanie wody, odmulenie 

dna, naprawę i wyrównanie skarp 

oraz humusowanie i obsianie trawą. 

Ponadto staw został ogrodzony, a 

tuż obok niego zostało 

zamontowanych 6 ławek, 3 kosze 

na śmieci, a na terenie sąsiednim 

stół do ping-ponga oraz słupki i 

siatka do gry w siatkówkę. 

3) staw „przy blokach” w Chojnie – 

wykonano prace polegające na 

wypompowaniu wody, odmuleniu 

dna, naprawie i wyrównaniu skarp, 

wzmocnieniu ich kiszką faszynową 

oraz humusowaniu i obsianiu trawą, 

a na terenie płaskim posadzono 37 

krzewów iglastych typu tuja. Staw 

został ogrodzony, ponadto 

zamontowano dwie ławki i kosz na 

śmieci. 

RAZEM 1 175 453,57 zł 905 177,57 zł 270 276,00 zł   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

X.REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY PAKOSŁAW 
 
Żadna z podjętych w 2018 r. uchwał nie została w całości uchylona przez organy nadzorcze. 

Informacje o posiedzeniach komisji oraz Rady Gminy podawane były do publicznej 

wiadomości. Od grudnia 2018 r. posiedzenia są udostępniane na stronie BIP a głosowania 

odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych pozwalające na odnotowanie sposobu 

głosowania imiennego oraz wyniki te podawane są do wiadomości publicznej. 

 

 

 

Lp. Uchwała – Nr porządkowy, 

data, przedmiot 

Opis wykonania 

 

 

 
1. Uchwała Nr XXXII/247/2018 z 

dnia 23.02.2018r. w sprawie 

ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki 

przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest 

Gminy Pakosław, określenia 

wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w prowadzonych 

przez Gminę Pakosław 

publicznych przedszkolach oraz 

określenia warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat 

 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz.1973 z dnia 

05.03.2018 r. 

 

Przekazano do realizacji dyrektorom przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Pakosław. 

2. Uchwała Nr XXXII/248/2018 z 

dnia 23.02.2018 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego planu 

potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie 

użytecznych na 2018 rok 

Liczba uprawnionych -10 osób. Liczba godzin 4800 

Liczba godzin pracy w miesiącu – 40 

Rodzaj prac: 

-pielęgnacja terenów zielonych i trawników; 

-prace porządkowe; 

-prace porządkowo-gospodarcze; 

-pomoc w pracach biurowych 

 

W pracach społecznie użytecznych wzięły udział osoby 

bezrobotne bez prawa do zasiłku: 

Liczba osób - 3 

liczba godzin 750 

 

 

 

 



38 
 

3. Uchwała Nr XXXII/254/18 z 

dnia 23.02.2018r.w sprawie 

zmiany uchwały Nr 

XVII/128/16 Rady Gminy 

Pakosław z dnia 21 lipca 2016 

roku w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu 

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w 

Lesznie. 

 

4. Uchwała Nr XXXII/255/18 z 

dnia 23.02.2018r.w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawickiemu 

Dotacja udzielona na dofinansowanie zakupu pojazdu 

przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Miejskiej Górce. Kwota dofinansowania 

13.725 zł. 

Samochód został zakupiony. 

5. Uchwała Nr XXXIII/258/2018r. 

z dnia 

14.03.2018r.wsprawieprzeprowa

dzenia konsultacji społecznych 

aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy 

Pakosław na lata 2017-2023 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone na specjalnie 

zwołanym w tym celu zebraniu z mieszkańcami. 

Zebrania konsultacyjne przeprowadzono w 

miejscowościach: 

-Chojno  

-Sowy 

-Pakosław 

 

 

 

6. Uchwała Nr XXXIV/260/18 z 

dnia 27.03.2018r.w sprawie 

podziału Gminy Pakosław na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia 

ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego pod poz.2997 dnia 

04.04.2018 r. 

oraz rozplakatowana na poszczególnych sołectwach.  

Uchwałę przekazano Komisarzowi Wyborczemu i 

Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

 

 

 

7. Uchwała Nr XXXIV/261/2018 z 

dnia 27.03.2018r.w sprawie  

Przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Pakosław 

na lata 2017-2023  

 

W 2018 r. został złożony wniosek partnerski 

pn.”Rewitalizacja obszaru Pakosławia szansą na 

aktywizację społeczności lokalnej” w ramach konkursu 

RPWP.09.02.01-IŻ-00-30-001/17 

Projekt został odrzucony ze względu na błędy formalne 

8. Uchwała Nr XXXIV/262/2018z 

dnia 27.03.2018r.w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji o zmianę granic 

administracyjnych Gminy 

Pakosław 

Uchwała oraz dokumentacja została przesłana do 

Wojewody Wielkopolskiego, który następnie po 

dokonaniu weryfikacji dokumentów przekazał do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W sierpniu 2018 r. rozporządzeniem dokonano zmiany 

granic. 

Zmiana dotyczyła 7,52 ha stanowiące części obrębu 

Ugoda (gm.Rawicz) - przyłączone do miejscowości 

Dębionka (gm.Pakosław) 
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9. Uchwała Nr XXXIV/263/20/18 

z dnia 27.03.2018r.w sprawie  

wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji o zmianę granic 

administracyjnych Gminy 

Pakosław 

Uchwała oraz dokumentacja została przesłana do 

Wojewody Wielkopolskiego, który następnie po 

dokonaniu weryfikacji dokumentów przekazał sprawę 

do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W sierpniu 2018 r. rozporządzeniem dokonano zmiany 

granic. 

Zmiana dotyczyła 8,83 ha stanowiące części obrębu 

Domaradzic (gm.Jutrosin) - przyłączone do 

miejscowości Osiek(gm.Pakosław). 

10. Uchwała Nr XXXV/266/2018 z 

dnia 24.04.2018r.w sprawie 

podziału Gminy Pakosław na 

stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic 

oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod 

poz.3820 z dnia 07.05.2018 r. 

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń w 

poszczególnych miejscowościach gminy Pakosław oraz 

przesłano do Komisarza Wyborczego w Lesznie oraz 

Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

11. Uchwała Nr XXXV/268/2018 z 

dnia 4.04.2018r.w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą 

Pakosław a Miastem Leszno w 

zakresie realizacji zadania 

pomocy społecznej 

Porozumienie z Miastem Leszno zostało zawarte w dniu 

3.10.2018r.  

12. Uchwała Nr XXXVI/269/2018 z 

dnia 25.05.2018r.w sprawie 

Zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy 

Pakosław z wykonania budżetu 

za rok 2017 

Uchwala zrealizowana. Rada Gminy przyjęła 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy Pakosław za 2017r. 

13. Uchwała Nr XXXVI/270/2018 z 

dnia 25.05.2018r.w sprawie 

Udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Pakosław z 

tytułu wykonania budżetu 

Gminy Pakosław za 2017 rok 

Uchwała zrealizowana. Rada Gminy udzieliła Wójtowi 

absolutorium z wykonania budżetu gminy Pakosław za 

2017 r. 

14. Uchwała Nr XXXVI/271/18 z 

dnia 25.05.2018r.w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 1 roku, której 

przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość 

Zawarto umowę dzierżawy z jednym dzierżawcą na 

okres jednego roku w obrębie ewidencyjnym Góreczki 

Wielkie 

15. Uchwała Nr XXXVI/272/2018 z 

dnia 25.05.2018r.w spr. Zmiany 

uchwały Nr XXIV/158/09 Rady 

Gminy Pakosław z dnia 28 

kwietnia 2009r. w spr. ustalenia 

regulaminu wynagradzania 

nauczycieli 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego pod poz.4603 dnia 

06.06.2018r.oraz przekazana do realizacji  wszystkim 

placówkom szkół podstawowych  i przedszkoli. 
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16. Uchwała Nr XXXVI/273/2018  

z dnia 25.05.2018r.w sprawie 

Zmiany uchwały Nr 

XXII/172/2017 rady Gminy 

Pakosław z dnia 14 września 

2017r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek dla nauczycieli 

pełniących funkcje kierownicze 

w szkołach i przedszkolach oraz 

ustalenia tygodniowego 

wymiaru godzin nauczycieli 

realizujących etat łączony 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego pod poz.4385 dnia 
29.05.2018r.oraz przekazana do realizacji wszystkim 

placówkom oświatowym. 

17. Uchwała Nr. XXXVI/274/2018 

z dnia 25.05.2018r.w sprawie 

zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli 

Na miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 

wykorzystano zbiornik  nad zalewem „Pakosław”  

w okresie od 1 lipca 2018- 30 lipca 2018 r. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego pod poz. 4386 z dnia 

29.05.2018 r. 

 

18. Uchwała Nr XXXVII/281/2018  

z dnia 21.06.2018r.w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży oraz określenie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

Pakosław 

 

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego poz.5060 z dnia 25.06.2018 r. 

 

19. Uchwała Nr XXXVII/282/2018 

z  dnia 06.2018r. sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy, 

których przedmiotem są te same 

nieruchomości 

Uchwała  zrealizowana ogłoszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy (21 dnia) Kolejnym 

etapem było podpisanie umów dzierżawy z 

dotychczasowymi dzierżawcami 

20. Uchwała Nr XXXVII/283/2018 

z dnia  21.06.2018r.w sprawie 

nabycia nieruchomości 

położonej w Golejewie 

 

wznowienie (ustalenie) granic działek wykazało, iż 

działka ew. nr 328 obręb Golejewo, nie obejmuje drogi, 

która była przedmiotem nabycia. 

 

21. Uchwala Nr XXXVII/284/2018 

z dnia  21.06.2018r.w sprawie 

nabycia nieruchomości 

położonych w Golejewie 

uchwała wykonana, działki stanowią drogę gminną 

(własność Gminy Pakosław) w Golejewie.  
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22. Uchwala Nr XXXVII/285/2018 

z dnia  21.06.2018r.w sprawie 

nabycia nieruchomości 

położonych w Sowach 

uchwała wykonana, działki stanowią: drogę gminną 

przy zbiorniku oraz grunt pod stacją transformatorową 

(własność Gminy Pakosław).  

 

 

 

 

23. Uchwała Nr XXXVII/286/2018 

z dnia 21.06.2018r.w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/22/11 

Rady Gminy Pakosław z dnia 28 

stycznia 2011 roku w sprawie 

ustanowienia tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Pakosław” 

oraz „Zasłużony dla Gminy 

Pakosław” i przyjęcia 

regulaminu nadawania i 

pozbawienia tych tytułów 

Dokonano zakupu odznaki „Zasłużony dla Gminy 

Pakosław” 

24. Uchwala Nr XXXVII/287/2018 

z dnia 21.06.2018r.w sprawie 

zaopiniowanie projektu uchwały 

Rady Powiatu Rawickiego w 

sprawie podziału Powiatu 

Rawickiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic, numerów 

oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

do Rady Powiatu Rawickiego 

Uchwała została przekazana Staroście Rawickiemu 

25 Uchwała Nr XXXVII/289/2018 

z dnia 21.06.2018r.w sprawie 

Przyjęcia projektu „Regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków” na 

terenie Gminy Pakosław 

realizowana 

26 Uchwała Nr XXXVII/290/18 z 

dnia 21.06.2018r.w sprawie 

Wniesienia przez Gminę 

Pakosław wkładów do 

Miejskiego Zakładu 

Oczyszczania Sp.z o.o. z 

siedzibą w Lesznie 

Wkłady zostały wniesione i sporządzony akt notarialny 

27 Uchwała Nr XXXVII/291/18 z 

dnia 21.06.2018r.w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawickiemu 

 

 Uchwała zrealizowana 
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28 Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 

z dnia 01.08.2018r. w sprawie 

zaskarżenia do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu zarządzenia 

zastępczego Wojewody 

Wielkopolskiego 

 

Zaskarżono zarządzenie Wojewody do WSA. Sąd wydał 

wyrok uchylający zarządzenie. Wojewoda złożył 

apelację od wyroku WSA. 

29 Uchwała Nr XXXIX/295/2018 z 

dnia 28.09.2018r.w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą 

Pakosław a Gminą Poniec w 

zakresie zapewnienia dowozu i 

opieki do szkoły uczniom 

niepełnosprawnym 

 

Zawarto porozumienie 

30 Uchwała Nr XXXIX/296/2018z 

dnia  09.2018r.w sprawie 

Komunalizacji mienia Skarbu 

Państwa 

 

 

uchwała w trakcie realizacji 

 

31 Uchwała Nr XXXIX/297/2018 z 

dnia  28.09.2018r.w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w 

Chojnie 

 

uchwała w trakcie realizacji (działka znajduje się  

na terenie gdzie trwa procedura uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania – strefa 

gospodarcza w Chojnie). 

 

32 Uchwała Nr XXXIX/298/2018 z 

dnia 28.09.2018r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w 

Sowach 

 

uchwała w trakcie realizacji (działka znajduje się  

na terenie gdzie trwa procedura uchwalania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania  

– teren przy zbiorniku). 

 

33 Uchwala Nr XXXIX/310/2018 z 

dnia 28.09.2018r.w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie 

podziału Gminy Pakosław na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia 

ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiegopoz.7495 z dnia 
04.10.2018 r. Ponadto rozplakatowano na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach. 

 

  

 

34 Uchwała Nr XXXIX/311/18 z 

dnia 28.09.2018r.w sprawie 

Udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawickiemu 

 

Uchwała została  przekazana Staroście Rawickiemu 
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35 Uchwała Nr XXXIX/312/18 z 

dnia 28.09.2018r.w sprawie 

Udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Rawickiemu 

 

Uchwała zrealizowana 

 

 

36 Uchwała Nr XXXIX/313/2018 z 

dnia 28.09.2018r.w sprawie 

określenia stawek i 

wprowadzenia zwolnień z 

podatku od nieruchomości na 

2019r. 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego Poz.7656 z dnia 08.10.2018 r 

37 Uchwała Nr XXXIX/316/2018 z 

dnia 28.09.2018r.w sprawie 

Zmiany Statutu Gminy 

Pakosław 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego poz.7496 z dnia 04.10.2018 r 

38 Uchwała Nr XL/317/2018 z dnia 

19.10.2018r.w sprawie 

Określenia zasad udzielania 

dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

lub znajdującym się w Gminnej 

Ewidencji Zabytków położonych 

na terenie Gminy Pakosław, 

niestanowiącym wyłącznej 

własności Gminy 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego poz.8260 z dnia 25.10.2018 r. 

 

39 Uchwała Nr XL/318/2018 z dnia 

19.10.2018r.w sprawie Przyjęcia 

sprawozdania z wykonania 

uchwała NR XIV/110/2 z dnia 

29 grudnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia Aktualizacji Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy Pakosław do roku 2025 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy 

40 Uchwała Nr XL/319/2018 z dnia 

19.10.2018r.w sprawie 

Ustanowienia pomnika przyrody 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego poz.8261 z dnia 25.10.2018 r. 

 

Po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Rada podjęła 

uchwałę, nadając nazwę pomnika przyrody: „Dąb 

Niepodległości” 

 

 

 

 

 



44 
 

41 Uchwała Nr XL/320/2018 z dnia 

19.10.2018r.w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego Poz.8262 z dnia 25.10.2018 r. 

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem 

Leszna – gotowość płatna za 1 miejsce. W 2018 r. nie 

skierowano żadnej osoby bezrobotnej. Jest to zadanie 

własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

42 Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 

29.11.2018r. w sprawie 

udzielenia w 2018 roku dotacji 

na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

lub gminnej ewidencji zabytków 

położonych na terenie Gminy 

Pakosław 

Uchwała zrealizowana 

43 Uchwała Nr II/9/2018 z dnia  

29.11.2018r.w sprawie nabycia 

nieruchomości położonej w 

Golejewie 

 

działki stanowią drogę gminną (własność Gminy 

Pakosław) w Golejewie. 

 

44 Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 

29.11.2018r.w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w 

Golejewku 

 

uchwała w trakcie realizacji. 

 

 

45 Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 

29.11.2018r.w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w 

Pakosławiu 

 

uchwała w trakcie realizacji (działka znajduje się  

na terenie gdzie trwa procedura uchwalania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania  

– teren przy zbiorniku, działka zabudowana budynkiem 

BISTRO). 

46 Uchwala Nr II/17/2018 z dnia 

29.11.2018r.w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVIII/115/08 z dnia 

26 września 2008r. w sprawie 

przystąpienia gminy Pakosław 

do Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Lokalna 

Grupa Działania Gościnna 

Wielkopolska” z siedzibą w 

Pępowie 

Przekazano do Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy 

Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna 

Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie 

 

 

 

 

 

 

 

47 Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 

27.12.2018r.w sprawie 

zorganizowania dzieciom i 

uczniom bezpłatnego transportu 

i opieki w czasie przewozu do 

przedszkoli i szkół w 

przypadkach, w których Gmina 

nie ma takiego obowiązku 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego Poz.10566 z dnia 31.12.2018 r. 
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48 Uchwała Nr III/20/2018 z dnia  

27.12.2018r.w sprawie 

ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego „Posiłek 

w szkole i w domu ” na lata 

2019-2023, 

 

Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

49 Uchwała Nr III/21/2018 z dnia  

27.12.2018r.w sprawie 

określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w 

postaci zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego  w 

postaci produktów 

żywnościowych w ramach 

wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023, 

 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego poz.10568 z dnia 31.12.2018 r. 

Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., odstąpiono od 

żądania zwrotu przyznanej pomocy w związku z 

podwyższeniem kryterium dochodowego z 100% na 

150%. 

50 Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 

27.12.2018r.w sprawie  

podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego 

do przyznania świadczenia 

pieniężnego z pomocy 

społecznej na zakup posiłku i 

żywności w ramach 

wieloletniego rządowego 

programu   „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019 – 2023, 

 

Ogłoszono w Dz. Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego Poz.10569 z dnia 31.12.2018 r. 
Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Podwyższenie kryterium 

dochodowego do 150% zakresie dożywiania ułatwi i 

uskuteczni zapobieganie ubóstwu i zabezpieczenie potrzeb 

żywieniowych głównie rodzinom wielodzietnym i 

niepełnosprawnym 

51 Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 

27.12.2018r.w sprawie  zmiany 

uchwały w sprawie podziału 

Gminy Pakosław na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym,  

 

Ogłoszono w Dz. Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego Poz.10570 z dnia 31.12.2018 r. 

 

Uchwała została przekazana Wojewodzie i 

Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie oraz 

rozplakatowano na terenie sołectw. 
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XI.ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO 

 
W sołectwach realizowany jest  fundusz sołecki, dzięki któremu mieszkańcy decydują na co 

przeznaczyć środki z funduszu,  zrealizowano wiele inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych  

i sportowych oraz wykonano wiele zadań inwestycyjnych: 

 

L.p. 
Nazwa sołectwa Opis przedsięwzięcia   

Planowane 

wydatki  

Wykonanie na 

31.12.2018 
% 

1 BIAŁYKAŁ 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz wyposażenie placu zabaw   4 000,00 4 000,00 100,00 

Organizacja imprez integracyjnych 
  1 315,00 1 314,68 99,98 

  2 000,00 2 000,00 100,00 

Utrzymanie oraz zagospodarowanie terenu przy 

budynku użyteczności publicznej o funkcji 

rekreacyjno- sportowej 

  4 400,00 4 397,03 99,93 

  1 400,00 1 400,00 100,00 

  1 200,00 1 196,36 99,70 

    14 315,00 14 308,07 99,95 

2 CHOJNO 

Opracowanie dokumentacji oraz 

przebudowa drogi   10 000,00 9 998,80 99,99 

Zakup wyposażenia do utrzymania 

otoczenia przy świetlicy wiejskiej   3 000,00 3 000,00 100,00 

Doposażenie placu zabaw   8 017,00 8 017,00 100,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 

  9 800,00 9 800,00 100,00 

  5 000,00 5 000,00 100,00 

  200,00 200,00 100,00 

Organizacja imprez integracyjnych oraz 

zakup parasoli i ławek 
  5 000,00 5 000,00 100,00 

  41 017,00 41 015,80 100,00 

3 
DĘBIONKA-

KUBECZKI 

Pielęgnacja zieleni na terenie    200,00 196,08 98,04 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej 
  5 902,00 5 901,08 99,98 

  1 483,00 1 295,66 87,37 

Zakup namiotu, parasoli, krzeseł   3 000,00 2 999,10 99,97 

Organizacja imprez integracyjnych dla 

mieszkańców 
  1 500,00 1 498,44 99,90 

  1 000,00 1 000,00 100,00 

  13 085,00 12 890,36 98,51 

4 GOLEJEWKO 

Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności 

publicznej 
  444,00 443,52 99,89 

  3 556,00 3 556,00 100,00 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy 

wielskiej 

  1 641,00 1 641,00 100,00 

  1 538,00 1 537,40 99,96 

  107,00 107,00 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej   3 385,00 3 333,83 98,49 
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  6 000,00 6 000,00 100,00 

  615,00 614,82 99,97 

Organizacja imprez dla mieszkańców   1 100,00 1 100,00 100,00 

  400,00 400,00 100,00 

  18 786,00 18 733,57 99,72 

5 GOLEJEWO 

Remont drogi i chodnika   2 794,00 2 793,99 100,00 

Utrzymanie zieleni i estetyka wsi 
  3 700,00 3 699,36 99,98 

  300,00 300,00 100,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 

  300,00 299,97 99,99 

  1 200,00 1 200,00 100,00 

  150,00 150,00 100,00 

Organizacja imprez 
  1 500,00 1 498,59 99,91 

  1 500,00 1 500,00 100,00 

Zakup stołów, ławek i parasoli   3 240,00 3 239,94 100,00 

  14 684,00 14 681,85 99,99 

6 
GÓRECZKI 

WIELKIE 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia 

przy świetlicy 

  1 150,00 1 147,40 99,77 

  3 016,00 3 016,00 100,00 

  100,00 100,00 100,00 

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy    12 300,00 12 300,00 100,00 

Organizacja imprez integracyjnych dla 

mieszkańców 

  400,00 400,00 100,00 

  1 000,00 1 000,00 100,00 

  17 966,00 17 963,40 99,99 

7 NIEDŹWIADKI 

Imprezy integracyjno- kulturowe 

mieszkańców 
  1 000,00 1 000,00 100,00 

  800,00 800,00 100,00 

Opracowanie  dokumentacji oraz budowa 

wiaty integracyjnej i jej wyposażenie   9 726,00 9 725,98 100,00 

  11 526,00 11 525,98 100,00 

8 OSIEK 

Przebudowa drogi w Osieku   2 966,00 2 966,00 100,00 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej 

  600,00 600,00 100,00 

  3 200,00 3 086,13 96,44 

  300,00 300,00 100,00 

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy    23 000,00 22 668,90 98,56 

  30 066,00 29 621,03 98,52 

9 OSTROBUDKI 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 

  2 000,00 2 000,00 100,00 

  8 131,00 8 131,00 100,00 

  300,00 300,00 100,00 

Rozbudowa instalacji gazowej w świetlicy 

wiejskiej   4 500,00 4 500,00 100,00 

  14 931,00 14 931,00 100,00 

10 PAKOSŁAW 

Prace melioracyjne na terenie sołectwa   1 017,00 1 016,57 99,96 

Remonty dróg na terenie sołectwa   8 000,00 7 999,99 100,00 

Budowa drogi ul. Sosnowa   4 000,00 4 000,00 100,00 

Przebudowa drogi ul. Leśna i ul. Podgórze    4 000,00 3 999,80 100,00 
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Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa 
  500,00 500,00 100,00 

  500,00 500,00 100,00 

Ogrodzenie placu zabaw   4 000,00 4 000,00 100,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 
  5 000,00 5 000,00 100,00 

  500,00 500,00 100,00 

Remont świetlicy wiejskiej   10 000,00 10 000,00 100,00 

Organizacja imprez integracyjnych dla 

mieszkańców 
  500,00 499,43 99,89 

  3 000,00 2 890,50 96,35 

  41 017,00 40 906,29 99,73 

11 PODBOROWO 

Przebudowa drogi gminnej    3 452,00 3 450,00 99,94 

Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności 

publicznej 
  200,00 200,00 100,00 

  1 200,00 1 200,00 100,00 

Zakup materiałów i montaż na pokrycie 

dachowe altanki 

  2 170,00 2 166,12 99,82 

  1 500,00 1 500,00 100,00 

  330,00  329,41 99,82 

Organizacja imprez w sołectwie 
  1 500,00 1 500,00 100,00 

  600,00 600,00 100,00 

  10 952,00 10 945,53 99,94 

12 POMOCNO 

Ogrodzenie stawu wiejskiego   3 000,00 2 999,00 99,97 

Utrzymanie wyposażenie świetlicy 

wiejskiej 

  7 952,00 7 901,35 99,36 

  1 474,00 1 474,00 100,00 

  426,00 425,58 99,90 

  150,00 138,43 92,29 

  254,00 237,16 93,37 

Organizacja imprez integracyjnych dla 

mieszkańców 
  700,00 700,00 100,00 

  400,00 400,00 100,00 

  14 356,00 14 275,52 99,44 

13 SOWY 

Przebudowa drogi pod lasem c.d.   17 000,00 17 000,00 100,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 

  717,00 710,30 99,07 

  2 923,00 2 922,12 99,97 

  7 170,00 7 169,74 100,00 

  27 810,00 27 802,16 99,97 

14 SWOROWO 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej 

  700,00 700,00 100,00 

  2 800,00 2 663,94 95,14 

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy    10 500,00 10 500,00 100,00 

Budowa budynku magazynowego przy 

świetlicy wiejskiej w Sworowie   3 500,00 0,00 0,00 

Organizacja imprez integracyjnych 
  717,00 717,00 100,00 

  1 800,00 1 800,00 100,00 

  20 017,00 16 380,94 81,84 

15 ZAORLE 
Utrzymanie, wyposażenie świetlicy 

wiejskiej oraz zagospodarowania otoczenia 

przy świetlicy 

  2 540,00 2 539,98 100,00 

  2 277,00 2 201,86 96,70 
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  1 160,00 1 160,00 100,00 

  200,00 129,05 64,53 

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy    9 000,00 8 900,00 98,89 

  15 177,00 14 930,89 98,38 

  305 705,00 300 912,39 98,43 

 

 

 

XII. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 
 

 

 

Na terenie Gminy Pakosław działają dwie instytucje kultury: 

- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu. 

 

 

Ośrodek Kultury i Rekreacji działa od 1 stycznia 2012 roku jako samorządowa instytucja 

kultury posiadająca osobowość prawną. Podstawowym celem instytucji jest tworzenie, 

upowszechnianie i ochrona kultury, w szczególności prowadzenie wielokierunkowej 

działalności polegającej na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, 

promocji kultury, a także upowszechnianie kultury fizycznej w ramach działalności innej niż 

kulturalna. 

W roku 2018 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu realizował zadania statutowe 

zgodnie z planem pracy oraz kalendarzem imprez, przede wszystkim poprzez organizację  

i  współorganizację imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, prowadzenie 

działalności wydawniczej i promocyjnej, organizowanie różnorodnych form edukacji 

kulturalnej, wspieranie oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego.  

 

Wydarzenia własne 

oraz 

współorganizowane 

Opis wydarzenia Liczba 

uczestników 

(szacunkowa) 

Koncert 

Noworoczny 

Koncert kolęd organizowany corocznie 6 stycznia. Podczas 

imprezy występują chóry, zespoły muzyczne oraz soliści. Jest 

to także czas podsumowań i wręczenia Laurów 

Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie 

Pakosław. 

120  

Spartakiada 

mieszkańców wsi 

Impreza współorganizowana z Kołem Liga Obrony Kraju 

Pakosław oraz drużynami LZS z Gminy Pakosław. Rywalizacja 

sportowo – rekreacyjna w 5 konkurencjach, dla zwycięzców 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

183 

zawodników, 

150 kibiców 

 

Biegi przełajowe 

na hipodromie 

z okazji 1 maja 

Na zaproszenie instytucji, Pakosławianie- dumni z Polski, 

w sportowym duchu, chcąc uczcić 100. Rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości, wzięli udział w biegach. Na 

zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych czekały 

dyplomy oraz medale. 

72 

zawodników, 

100 kibiców 

Festiwal Piosenki Zorganizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową 15 
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Europejskiej w Chojnie, dnia 16 maja 2018r., dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Pakosław. Uczestnicy 

wykonywali jedną piosenkę w języku obcym. Zwycięzcy 

otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.   

uczestników, 

80 uczniów 

Wyjazd na 

wernisaż wystawy 

prac Stanisława 

Kukli 

Wyjazd do Wrocławia na wernisaż wystawy prac Pana 

Stanisława Kukli, pt. „Malarz na uboczu, Stanisław Kukla 

1919-1992”. Wernisaż związany był z prezentacją obrazów 

artysty z Gminy Pakosław, pochodzących z różnych okresów 

jego twórczości. Wśród nich znajdowały się pejzaże rodzinnych 

stron, m.in. Golejewko, Osiek. 

16 

VIII Turniej Wsi 

Gminy Pakosław 

Organizatorem był Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, 

a fundatorem nagród pieniężnych był Urząd Gminy Pakosław. 

W rozgrywkach 24 czerwca 2018r. udział wzięło 12 sołectw. 

Wszystkie sołectwa za rywalizację fair play w 7 konkurencjach 

otrzymały puchary oraz czeki. Celem turnieju była integracja 

społeczności lokalnej oraz popularyzacja aktywnego spędzania 

czasu wolnego. Wydarzeniu towarzyszyła dodatkowa impreza- 

Targi Ekonomii Społecznej tzw. Jarmark Pomysłów. 

132 

uczestników, 

300 kibiców 

 

Dzień Walki 

i Męczeństwa Wsi 

Polskiej 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu wraz z Zarządem 

Gminnym PSL w Pakosławiu zaprosili mieszkańców powiatu 

rawickiego dnia 12 lipca 2018r. do wspólnego uczczenia 

obchodów nowoutworzonego święta. W programie 

uroczystości zaproponowano przybyłym występ Zespołu 

Regionalnego „Wisła” oraz Regionalnego Zespołu „Chojnioki”. 

Nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. 

130 

VI Piknik Country 

nad zalewem 

w Pakosławiu pn. 

„Nie w Mrągowie, 

nie w Teksasie – 

w Pakosławiu 

country gra się” 

Parada samochodowo-motocyklowa, koncerty, występy 

zespołów tanecznych, nauka tańca, wystawy – to tylko niektóre 

z atrakcji jakie miały miejsce 15 lipca 2018r. nad zalewem 

w Pakosławiu. Fetowanie rozpoczęła msza święta countrowa 

w kościele w Golejewku. Następnie ponad 246 

zarejestrowanych pojazdów przejechało paradą samochodowo-

motocyklową okolicznymi wioskami nad zalew, gdzie 

następnie stacjonowali, a uczestnicy operacji mogli podziwiać i 

dokonać wyboru najładniejszego samochodu i motocykla. Dla 

motocyklistów wystąpił zespół z sąsiedniej gminy – 

„Katharsis”, a w świat muzyki country przeniósł 

uczestników koncert Mariusza Kalagi. Zespoły taneczne „Paka” 

i „Małe Chojnioki” z Gminy Pakosław oraz Stowarzyszenie 

Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” zaprezentowały piękne układy 

countrowe. Dodatkowo przybyli nad zalew mogli podziwiać 

występ przebywającego na naszym terenie Zespołu 

Regionalnego „Wisła”. W trakcie trwania wydarzenia, można 

było odwiedzić stoiska wystawiennicze: twórców rękodzieła, 

produktów spożywczych, maszyn rolniczych, Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, Stowarzyszenia 

Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” 

w Pakosławiu. Nowością cieszącą się dużym zainteresowaniem 

przybyłych była wystawa ptactwa ozdobnego. Nie zabrakło 

atrakcji dla dzieci, tj. kule wodne, zamki dmuchane. Istniała 

także możliwość wypróbowania rowerów 4 generacji firmy 

Orange Polska. Punkt informacyjny przygotował Bank 

Spółdzielczy w Jutrosinie/ oddział Pakosław. Na koniec 

zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej.  

 

900  

 

Kino plenerowe 

na leżakach 

Po raz trzeci nad zalewem w Pakosławiu pojawiło się kino na 

leżakach. W plenerze, pod gołym niebem, w piątkowy wieczór, 

mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia filmu pt. „Wonder 

Woman”. 

300 

XVI Powiatowy 

Zlot Krajoznawczy 

Włączając się w Ogólnopolską Międzypokoleniową Sztafetę 

Turystyczną, wraz z Oddziałem PTTK w Rawiczu, Ośrodek 
250 
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Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zaprosił miłośników pieszych 

i rowerowych wędrówek do wspólnego zwiedzenia i poznania 

zabytków Gminy Pakosław. 

Biegi nad zalewem 

w Pakosławiu 

Najmłodsza grupa, czyli dzieci w wieku przedszkolnym miały 

do pokonania dystans 150 m, uczniowie klas I – II szkół 

podstawowych dystans 300 m, uczniowie klas III – IV dystans 

500 m, uczniowie klas V – VI dystans 1000 m, uczniowie 

gimnazjum oraz młodzież do ukończenia 18 roku życia dystans 

ok. 2500 m (1 okrążenie wokół zalewu). Dorośli wzięli udział 

w BIEGU OPEN na dystansie ok. 10600 m. oraz biegu par 

damsko –męskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali posiłek 

regeneracyjny.  Na koniec zwycięzcy otrzymali puchary 

i dyplomy, natomiast pozostali zawodnicy podziękowania za 

udział w biegu. Dodatkową atrakcją imprezy było stoisko 

Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz –System S.A., gdzie 

uczestnicy rozwiązywali zagadki, odpowiadali na pytania, a 

także byli świadkami ciekawych doświadczeń. 

80 

zawodników, 

200 kibiców 

Liderzy 

Wielkopolskiej 

Odnowy Wsi 

Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej 

współpracy i podziękowanie mieszkańcom sołectw 

z zachodniej i południowo – zachodniej części województwa 

wielkopolskiego, za ich wkład i wysiłek w działania mające na 

celu odnowę wsi. Uroczystość zorganizowana została przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy 

Gminy Pakosław, Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 

oraz Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. 

300 

Manifestacja 

patriotyczna 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu włączył się 

wspólnie ze Społecznym Komitetem powołanym przez Wójta 

Gminy Pakosław w przygotowanie oraz przeprowadzenie 

obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości oraz 100.  rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Msza święta w kościele w Golejewku, 

uświetniona oprawą muzyczną chóru parafialnego 

„Czestram”, rozpoczęła uroczyste obchody. Następnie  

na cmentarzu w Golejewku, odbył się niepodległościowy Apel 

Pamięci, skąd uroczysty pochód przemaszerował na dalsze 

uroczystości do Centrum Kultury Chazackiej w Chojnie. 

Na przybyłych czekała część artystyczna przygotowana przez 

uczniów Szkoły Podstawowej w Chojnie oraz koncert Orkiestry 

Dętej z Miejskiej Górki. Wydarzenie było także okazją 

do uhonorowania tytułem „Zasłużony dla Gminy Pakosław” 

osób, które szczególnie wyróżniają się działalnością na rzecz 

Gminy Pakosław. 

500 

Zaduszki Poetyckie 

w Kościele 

w Pakosławiu 

Specjalnie na ten dzień uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Pakosławiu przygotowali montaż słowno – muzyczny. 

Podczas Zaduszek obecni przeżyli chwile skupienia i skierowali 

myśli ku nieobecnym bliskim i tym, którzy poświęcili życie za 

ojczyznę. 

100 

Spotkanie 

z Mikołajem 

W świąteczną atmosferę wprowadził wszystkich występ 

zespołu tanecznego „Paka”. Atrakcją było także wspólne 

ubieranie choinek w „Zagrodzie św. Mikołaja”. Dzieci, które 

przybyły z rodzicami, odwiedził Święty Mikołaj wraz z Elfem 

i Śnieżynką. Dla uczestników przygotowane zostały liczne 

konkursy, zabawy ruchowe oraz paczuszki ze słodyczami. 

600 
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Konkursy 

i warsztaty 

Opis konkursu/warsztatów Liczba 

uczestników 

Ferie zimowe Organizatorem spotkań z dziećmi był Ośrodek Kultury  

i Rekreacji w Pakosławiu we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Pakosławiu. Spotkania były organizowane 

w poniedziałki, wtorki i czwartki przez okres dwóch tygodni. 

100 

Konkurs 

na najładniejszy 

samochód 

i motocykl 

Jednym z elementów pikniku country jest parada 

samochodowo-motocyklowa. Meta parady znajduje się nad 

zalewem w Pakosławiu. Tam pojazdy stacjonują, a wszyscy 

mogą je podziwiać. Dodatkowo każdy może zagłosować na 

najpiękniejszy samochód oraz motocykl. 

246 pojazdów,  

288 kuponów 

konkursowych 

Warsztaty 

wokalno – 

taneczne 

Gmina Pakosław w dniach od 11 do 16 lipca 2018r. gościła na 

swoim terenie Zespół Regionalny „Wisła” z Wisły. Grupa 

przybyła, by doskonalić swoje umiejętności wokalno – 

taneczne. Za organizację pobytu odpowiedzialny był Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, przy współpracy 

z Przedszkolem oraz Szkołą Podstawową w Pakosławiu. 

W warsztatach wzięli udział również tancerze z zespołu „Paka”. 

Podczas wspólnych zajęć każda z grup przedstawiła swój 

dorobek, a także nauczyła się czegoś nowego. „Paka” 

przygotowała wspólną naukę tańca country, natomiast zespół 

z Wisły zaprosił pakosławską młodzież do  tańca regionalnego 

„KROCZEK”. 

70 

Plebiscyt „Laur 

Przedsiebiorczości 

i Aktywności 

Społecznej 

w Gminie 

Pakosław” 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu przeprowadził po raz 

szósty Plebiscyt mający na celu wyłonienie i nagrodzenie osób, 

które najbardziej wyróżniały się w kategoriach: Filantrop, 

Rolnik – Przedsiębiorca oraz Sportowiec 2018 roku. 

561 kuponów 

konkursowych 

Gminny Konkurs 

Historyczny pt. 

„Droga ku 

niepodległości” 

Jego głównym celem było upowszechnianie wiedzy  z zakresu 

wielkich rocznic przypadających w 2018r., tj.: 100. rocznicy 

odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także ochrona przed 

zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny 

oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów 

tamtych dni. Organizatorem Gminnego Konkursu 

Historycznego pt. „Droga ku niepodległości” był Społeczny 

Komitet Obchodów Wielkich Rocznic powołany przez Wójta 

Gminy Pakosław we współpracy z Ośrodkiem Kultury 

i Rekreacji w Pakosławiu, Gminną Biblioteką Publiczną 

w Pakosławiu oraz Szkołą Podstawową w Chojnie. 

50 

uczestników 

Konkurs szopek Po raz pierwszy Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 

włączył się w organizację wspólnie ze Szkołą Podstawową 

w Pakosławiu konkursu na najpiękniejszą szopkę 

bożonarodzeniową. Jury oceniło 25 prac wykonanych 

samodzielnie przez dzieci bądź wspólnie z rodzicami, czy 

nauczycielami. Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 

w siedzibie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 

25 prac, 

100 osób 

podczas 

ogłoszenia 

wyników 

Warsztaty 

świąteczne 

Swoje choinki uczestnicy warsztatów świątecznych, 

organizowanych przez Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Pakosławiu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu, 

mogli przystroić bombkami własnoręcznie wykonanymi. 

21 
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Łącznie w 2018 roku w imprezach organizowanych przez OKiR w Pakosławiu wzięło udział  

około 6 tys. osób. Podane dane statystyczne dotyczące ilości odbiorców na w/w wydarzeniach  

są szacunkowe Instytucja nie jest w stanie podać dokładnej ilości odbiorców przedsięwzięć, 

ponieważ nie zawsze prowadzony jest rejestr uczestników ze względu na to, że większość 

imprez odbywa się na otwartej przestrzeni i nie są biletowane. 

 

Współdziałanie przy organizacji imprez: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 

wspiera także imprezy, których nie był organizatorem, a miały miejsce na terenie Gminy 

Pakosław. Takimi imprezami były między innymi: zakończenie sezonu morsów (poczęstunek, 

użyczenie sprzętu), Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dyplomy), Dzień Strażaka 

(wystawa, udostępnienie baneru),55-lecie KGW Pomocno (zaproszenia, wydruk plakatów  

o konkursie), Festyny na Dzień Dziecka (plakaty dla sołectw, bony), Bal Parafialny  

w Chojnie oraz Festyn Parafialny (wykonanie cegiełek na odnowę świątyni oraz bonów 

konsumpcyjnych, występ zespołu tanecznego „Paka”, wypożyczenie namiotu), Targi 

Ekonomii Społecznej (bony konsumpcyjne, udostępnienie sprzętu), Noc Świętojańska 

(plakaty, zaproszenia, promocja imprezy, opieka nad zespołami, występy zespołu tanecznego 

„Paka”, udostępnienie sprzętu, bony konsumpcyjne, koordynacja imprezy, pomoc  

w rozliczeniu ZAiKS), Nocny turniej piłki nożnej (udostępnienie kompleksu boisk 

sportowych „Orlik 2012” w Pakosławiu oraz sprzętu, dyplomy), Party PRL (plakat, bony 

konsumpcyjne). Ponadto na prośbę sołtysów lub kół gospodyń wiejskich przygotowano 

plakaty dot. zabaw andrzejkowych, sylwestrowych, bony konsumpcyjne, losy, życzenia 

świąteczne. 

Wsparcie dla Klubów i Stowarzyszeń: W 2018 roku Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Pakosławiu wspierał działalność klubów i stowarzyszeń takich jak: Stowarzyszenie Koła 

Gospodyń Wiejskich „Chojnianki”, Klubu Sportowego LUKS „AWDANIEC” Pakosław, 

Klubu Nordic Walking „Włóczykije znad Orli”, Gminnego Koło Gospodyń Wiejskich, Klubu 

Seniora „Jawor”, Regionalnego Zespołu „Chojnioki”, „Młode Chojnioki”, „Małe Chojnioki”, 

Stowarzyszenia „Wsparcie dla każdego”, Stowarzyszenia Kwaterodawców Wiejskich, 

Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Pakosław, Ligi Obrony Kraju Pakosław 

oraz lokalnych twórców rękodzieła. 

 

Instruktorzy i animatorzy: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zatrudnia 

instruktorów tańca nowoczesnego, którzy prowadzą 4 grupy taneczne „Paka” (łącznie 

skupiają w ciągu roku około 90 dzieci, głównie z terenu Gminy Pakosław). Zespół taneczny 

reprezentuje gminę na turniejach i konkursach tanecznych. Swoimi występami uświetnia 

imprezy organizowane na terenie Gminy Pakosław, ale i też poza jej granicami.  

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zatrudnia także instruktora tańca ludowego, który 

przygotowuje do występów Regionalny Zespół „Chojnioki”, a głównie „Małych 

Chojnioków”. Dzięki temu podtrzymywana jest tradycja i kultura ludowa, a występy dzieci 

można podziwiać m.in. na Pikniku Country nad pakosławskim zalewem.   

Ponadto Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w 2018 roku pokrywał koszty 

zatrudnienia trzech animatorów zatrudnionych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2018r. 

W tym okresie w/w osoby udostępniały Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012” 
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w Pakosławiu, prowadziły zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, a także pomagały 

przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

 

Udział w projektach: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zatrudniał dyrygentów 

chórów szkolnych z terenu Gminy Pakosław i kontynuował w 2018 roku organizowany przez 

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu projekt „Śpiewająca Polska”, którego celem jest 

rozpowszechnianie śpiewu jako dobra bezdyskusyjnego, poprawa poziomu artystycznego 

istniejących chórków szkolnych i dyrygentów oraz doskonalenie warsztatu wykonawczego 

młodych śpiewaków. W w/w przedsięwzięciu brały udział trzy chóry szkolne, korzystające 

ze wsparcia finansowo-merytorycznego: Szkoły Podstawowej w Sowach - „Rozśpiewane 

Sowy”, Przedszkola w Pakosławiu - „Śpiewające Skrzaty”, Szkoły Podstawowej 

w Pakosławiu -„MODERATO”. Dodatkowo ze wsparcia merytorycznego korzystał chór 

Szkoły Podstawowej w Chojnie – „Rumoroso”.  

Instytucja starała się także o dodatkowe wsparcie finansowe swoich inicjatyw. Pozyskała 

środki z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

nagrody dla zwycięzców rywalizacji sportowych podczas Spartakiady Mieszkańców Wsi. 

Uzyskała wsparcie finansowe ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu na po raz pierwszy 

obchodzone święto „Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”, dzięki czemu wydarzenie 

nabrało charakteru powiatowego. Ośrodek Kultury i Rekreacji pozyskał środki na organizację 

VI Pikniku Country nad zalewem w Pakosławiu dnia 15 lipca 2018r. Na tę imprezę udało się 

pozyskać dofinansowanie od: Banku Spółdzielczego w Jutrosinie, Operatora  Gazociągów 

Przesyłowych Gaz – System S.A. oraz spółki ENEA Oświetlenie sp.  z. o. o. Ośrodek Kultury 

i Rekreacji pozyskał także środki z Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda na 

przygotowanie paczek/prezentów dla dzieci, które były wręczane podczas Spotkania 

z Mikołajem.  

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, w imieniu Gminy Pakosław, włączył się do 

ogólnopolskiej kampanii pt. „Dumni z Polski”. W ramach tego projektu zakupił pakiet 

materiałów zawierający m.in.: ulotki (zawierające krótkie notatki o słynnych Polakach 

i miejscach godnych polecenia), śpiewniki patriotyczne, gry planszowe , naklejki, długopisy, 

które przez cały rok wykorzystywane były podczas imprez, konkursów, warsztatów. 

Podkreślono dzięki temu, że w roku wielkich rocznic, Gmina Pakosław pamięta o bohaterach 

narodowych oraz tych, którzy w naszym regionie poświęcili życie za ojczyznę, a mieszkańcy 

są „Dumni z Polski”. 

Administrowane obiekty: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest administratorem: 

Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Pakosławiu, kortu tenisowego, lodowiska 

„Łyżwinek” w Pakosławiu, Boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chojnie oraz 

części zalewu w Pakosławiu, gdzie uruchomiono miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli (od 1 do 30 lipca 2018r., w godzinach od 10:00 do 18:00, nad zalewem w Pakosławiu 

czynne było strzeżone przez ratowników WOPR-u miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli) oraz organizowane są tam imprezy plenerowe. Z kompleksów boisk sportowych 

korzystają w godzinach dopołudniowych nieodpłatnie uczniowie szkół z Gminy Pakosław 

pod opieką nauczycieli, a popołudniami oprócz chcących aktywnie spędzić czas 

mieszkańców, obiekt udostępniany jest zorganizowanym grupom, tj. LUKS „Awdaniec” 
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Pakosław, LZS Gminy Pakosław, Pałacowi w Pakosławiu czy druhom z OSP. Ponadto w 

2018r. odnowiono budynek socjalny na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik 2012” w 

Pakosławiu. 

 

Wydawnictwa: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu wydał 3 razy w ciągu 2018 roku 

Gminną Gazetę Samorządową „Pakosław i Okolice” (3 numery po 300 egzemplarzy = 900 

egzemplarzy w ciągu roku). Znajdowały się w niej artykuły dotyczące bieżących spraw 

gminy, wydarzeń kulturalnych i sportowych, spraw społecznych, wieści ze szkół i przedszkoli 

oraz kącik z życia seniora. Gazeta jest bezpłatna, przekazywana była sołtysom, radnym, 

stowarzyszeniom i klubom z Gminy Pakosław oraz rozpowszechniana wśród mieszkańców 

poprzez sklepy i instytucje.  

Do najważniejszych obiektów sportowych Gminy Pakosław należą: 

 Kompleksy boisk ze sztuczną nawierzchnią „Moje boisko-Orlik 2012”  

 Kort tenisowy 

 Sala sportowa  

 Boiska sportowe w Pomocnie i Chojnie 

 Place zabaw 

 Ścieżka edukacyjna w Osieku 

 Rowerowy szlak miodowy 

 Zalew w Pakosławiu 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu 

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1949 roku w Chojnie, na podstawie art. 5 dekretu         

z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i o opiece nad zbiorami bibliotecznymi. 

Biblioteka została zgłoszona do rejestracji przez zarządzającego wtedy biblioteką nauczyciela 

- Eugeniusza Macieszonka. Akt rejestracyjny nosi datę 11 listopada 1949 roku. W wyniku 

zmian w podziale administracyjnym państwa w roku 1954 w miejsce niektórych gmin 

stworzono gromady. Wówczas biblioteka stała się Gromadzką Biblioteką Publiczną Pakosław 

z siedzibą w Chojnie. W roku 1973 przeprowadzono kolejną reformę terenowych władz 

administracyjnych na wsi. Znaczną liczbę bibliotek gromadzkich przemieniono na filie 

bibliotek gminnych. Tak też się stało z Gromadzką Biblioteką Publiczną w Pakosławiu                   

z siedzibą w Chojnie, została ona filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Miejska Górka. 

Od 1982 roku, wraz z ponownym utworzeniem Gminy Pakosław biblioteka otrzymała prawa 

biblioteki macierzystej i powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu z siedzibą 

w Chojnie. 

Dnia 4 maja 1998 roku powstaje druga biblioteka w Gminie Pakosław. Dotychczasowa 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu z siedzibą w Chojnie zostaje przekształcona w 

Filię Biblioteczną, natomiast w Pakosławiu powstaje Gminna Biblioteka Publiczna, która ma 

swoją siedzibę na piętrze budynku Banku Spółdzielczego w Pakosławiu. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu stara się być dla każdego członka społeczności 

lokalnej miejscem otwartym i przyjaznym. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do 

niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb             

i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania. 

           Celem GBP w Pakosławiu jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie określonych 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, poprzez 

udostępnianie: książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem 
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powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Pakosław oraz 

stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat 

najmłodszych. 

            W planie rozwoju biblioteki uwzględnia się strategię, która pozwoli na wykorzystanie 

silnych stron, a także szans jakie istnieją w otaczającej społeczności. Działania te pozwolą na 

dynamiczny rozwój instytucji, odnajdywania nowych sfer działalności, np. dotyczących 

„wiedzy lokalnej”, poszukiwanie nowych grup użytkowników (np. osób starszych 

i niepełnosprawnych) i kierowanie do nich bezpośrednich usług. 

            Nadrzędnym zadaniem GBP w Pakosławiu jest bycie otwartym miejscem wymiany 

poglądów. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważne zadanie uznaje się współpracę 

z najbliższym otoczeniem, co ma sprzyjać budowaniu więzi społecznych oraz podejmowaniu 

dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej. 

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu w 2018 roku 

 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej to głównie realizacja zadań określonych    

w statucie biblioteki oraz w regulaminie organizacyjnym, czyli gromadzenie, opracowanie, 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie i rozwijanie czytelnictwa, 

popularyzacja książki, prowadzenie działalności informacyjnej. Prowadzona jest kontrola 

terminowości zwrotu książek oraz egzekwowanie należności  z tytułu ich zniszczenia lub 

zagubienia. Prowadzona jest także bieżąca kontrola stanu zbiorów i ich ustawienia na półkach 

Dane statystyczne dotyczące Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu  

oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie 

1.Stan księgozbioru na koniec 2018 roku wynosił : 

-  ogółem 38.924 woluminy, 

-  Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu - 18.457 woluminów, 

-  Filia Biblioteczna w Chojnie - 20.467 woluminów. 

W ciągu 2018 roku księgozbiór wzrósł ogółem o 1.029 książek, z czego 501 woluminów to 

książki zakupione przez organizatora, natomiast 528 egzemplarzy zostało zakupionych  

z dofinansowania w ramach Programu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych”.  

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017 r.  Stan na 31.12.2018 r. 

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców 25,67 27,62 

2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców 23,65 21,21 

3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców 616,17 614,72 

4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w 

bibliotece ogółem 

11 11 

 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z dotacji i z wkładu własnego,  wypracowano  

nawyki czytelnicze  poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość 
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systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty 

czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach środków pozyskanych z  Priorytetu 1 

oraz własnych środków finansowych  zakupiono książki zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i 

dla osób dorosłych.  Dla najmłodszych użytkowników zakupiono bajki, opowiadania, 

komiksy, lektury oraz różnego rodzaju powieści. Dla dorosłych czytelników zakupione 

zostały powieści o różnej tematyce, albumy, przewodniki, biografie oraz książki 

popularnonaukowe. 

Założenia i cele  Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zostały 

zrealizowane.  Dokonując zakupu książek w ramach dotacji i wkładu własnego wzmocniona 

została  aktywność  czytelnicza w bibliotece,  jak i w filii bibliotecznej  poprzez kreowanie 

wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników.   

Dokonując zakupu korzystano z różnych sprawdzonych źródeł.  Były to zakupy poprzez 

strony internetowe, jak i bezpośrednio u przedstawicieli handlowych.  Sugerowano się 

korzystną ceną, tematyką, szatą graficzną i sposobem dostawy książek. Książki zakupione  

z dotacji, jak i w ramach wkładu własnego przyczyniły się do promowania czytelnictwa  

podczas lekcji bibliotecznych, wycieczek do biblioteki czy spotkań autorskich w niej 

organizowanych. Prowadzone są wypożyczenia i rejestracja czytelników za pomocą systemu 

SOWA2/MARC21. Księgozbiór opracowywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 

2. Liczba  prenumerowanych  czasopism, łącznie w  dwóch    placówkach  to 19 tytułów,       

w tym: 

- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu - 10 tytułów, 

- w Filii Bibliotecznej w Chojnie -  9 tytułów. 

3. Liczba czytelników w 2018 roku wynosiła: 

- ogółem  - 1.340 czytelników, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu -  694 czytelników, 

- Filia Biblioteczna w Chojnie  -   646 czytelników. 

           4. Liczba wypożyczeń księgozbioru w 2018 roku przedstawia się następująco: 

- ogółem  -29.826 wypożyczeń, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu  - 15.056 wypożyczeń, 

- Filia Biblioteczna w Chojnie  – 14.770 wypożyczeń. 

5. Udostępniono ogółem 1.027 czasopism. 

 

Działalność kulturalno – edukacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu  

oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie w 2018r. 
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PLACÓWKA LEKCJE 

BIBLIOTECZNE 

ZWIEDZANIE 

BIBLIOTEKI 

SPOTKANIA 

AUTORSKIE 

GŁOŚNE 

CZYTANIE 

TEATRZYK/ 

WARSZTATY 

WYSTAWY 

GBP 

w Pakosławiu 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

1 

 

12 

 

7 

 

23 

Ilość 

Uczestników 

 

336 

 

 

336 

 

41 

 

286 

 

351 

 

5.810 

 

FB w 

Chojnie 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

13 

 

Ilość 

uczestników 

 

           230 

 

 

        242 

 

        22 

 

      275 

 

         75 

 

    4.255 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej 

współpracuje: ze szkołami oraz przedszkolami z terenu Gminy Pakosław, z Ośrodkiem 

Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Stowarzyszeniem „Wsparcie dla Każdego”, z Regionalnym 

Zespołem „Chojnioki”, z Klubem „Włóczykije znad Orli”. Oprócz form działalności 

kulturalnej wymienionych w powyższej tabeli , Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu 

organizuje bądź współorganizuje imprezy plenerowe, koncerty, odczyty, rodzinne dyktanda. 

Uczestniczy także w ogólnopolskich akcjach takich jak: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, 

Nasadzanie drzew.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu posiada własną stronę internetową                                              

( www.pakoslaw.com) , katalog on-line oraz obecna jest na portalu w.bibliotece.pl.  

 

 

                                                                                                   

http://www.pakoslaw.com/

