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CZEŚĆ I 

INFORMACJA O GMINIE  

I JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 

OPIS GMINY 

 Gmina Odolanów leży w samym centrum powiatu ostrowskiego, w Południowej 

Wielkopolsce, u bram Wielkiej Doliny Głogowskiej zwanej Kotliną Odolanowską. Powierzchnia 

gminy wynosi 136 km², na pobyt stały zameldowanych jest 14 724 mieszkańców, na pobyt 

czasowy 286 osób, łącznie gminę zamieszkuje 15 010 osób (stan na dzień 31.12.2020r.). 

 Gmina i Miasto Odolanów znajduje się na terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000, której powierzchnia pokrywa się z granicami Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.  

W skład parku wchodzą kompleksy stawów rybnych, torfowisk, lasy lęgowe oraz bardzo 

wartościowy kompleks „Łąk Odolanowskich”. Przez teren Gminy i Miasta Odolanów przepływa 

rzeka Barycz wraz z jej dopływami: Złotnicą, Kurochem, Olszówką i Wiesiołkiem.

 Największym ośrodkiem jest miasto Odolanów (ponad 5 tysięcy mieszkańców). Obecnie 

w skład gminy wchodzą: miasto Odolanów i 16 wsi sołeckich: Baby, Boników, Garki, Gliśnica, 

Gorzyce Małe, Huta, Kaczory, Nabyszyce, Nadstawki, Raczyce, Świeca I, Świeca II, Tarchały 

Małe, Tarchały Wielkie, Uciechów, Wierzbno. Doskonałe położenie w dolinie Baryczy, dogodne 

połączenia komunikacyjne z dużymi miastami (Wrocławiem, Poznaniem i Kaliszem), bogata 

przeszłość i teraźniejszość sprawiają, że Gmina Odolanów stanowi istotny punkt na mapie Polski.

 Do najciekawszych atrakcji Ziemi Odolanowskiej należą m.in.: drewniany kościół p.w. 

św. Barbary w Odolanowie - Górce z 1784r.; późnobarokowy kościół p.w. św. Marcina  

w Odolanowie wybudowany w latach 1790-1794; dawny kościół ewangelicki (wybudowany  

w latach 1775-1780); przydrożne krzyże rzeźbiarza ludowego Pawła Brylińskiego pochodzące  

z XIX w.; wieża ciśnień z 1903r.; Dom Kultury (dawny Dom Stowarzyszeń); neogotycki ratusz 

(1898-1899); cmentarzysko kultury przedłużyckiej z przełomu 1550-1300 lat p.n.e. (kurhany  

w Gliśnicy); Park Natury, w którym znajdują się m.in. obserwatorium astronomiczne, zegar 

słoneczny, Aleja Polskich Noblistów. Początki Odolanowa datuje się na XII w. Jego 

założycielem miał być rycerz Odolan. W 1301 r. wznosił się już zamek odolanowski. W drugiej 

połowie XIVw. właścicielem Odolanowa był możnowładca, wojewoda poznański, rycerz Bartosz 

z Wezenborga (zwany też Bartoszem z Odolanowa). W 1373 r. dokonał on lokacji miasta na 

prawie magdeburskim. W 1384 r. miasto uzyskało status starostwa niezagrodowego,  

a dwa lata później wcielone zostało do dóbr królewskich. Rozwój Odolanowa przypada na wiek 

XV, czyli czasy panowania Władysława Jagiełły, który w dokumencie z 1403 roku uwalnia 

miasto od podatków celnych i kontrybucji. Tę datę uznaje się za symboliczny moment powstania 

Odolanowa. Od połowy XVIII wieku miało miejsce gospodarcze ożywienie. Odolanów za 

sprawą starostów, szczególnie Eleonory Sułkowskiej, przybrał charakter miejski. Z tych czasów 

pochodzą trzy odolanowskie świątynie: zbór ewangelicki i dwa kościoły katolickie. Szybkiego 

rozwoju miasta nie wyhamował dokonany w 1793 roku II rozbiór Polski. Odolanów, odliczając 

czasy Księstwa Warszawskiego, był do 1918 roku pod zaborem pruskim. Miasto przez te lata 

było siedzibą powiatu odolanowskiego. Wzrastała szybko liczba mieszkańców, z ok. 1 000 na 

początku XIX wieku do blisko 2 500 w roku 1914. Było to miasto wielokulturowe i 
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wieloreligijne. Obok siebie mieszkali katolicy, ewangelicy i Żydzi.  Wiek XIX był okresem 

rozkwitu miasta mającego charakter rolniczo-rzemieślniczy. Powstały wówczas: ratusz, 

synagoga, poczta, rzeźnia, dom kultury, szkoły (budynki przy Rynku). Miasto posiadało straż 

ogniową oraz wał przeciwpowodziowy - „Grobelkę”, funkcjonowała poczta konna, zbudowano 

szosy łączące miasto z Ostrowem, Sulmierzycami, Raszkowem. W 1909 roku miasto miało już 

linię kolejową. Mieszkańcy brali udział w walkach o niepodległość (Wiosna Ludów, wsparcie dla 

Powstania Styczniowego, Powstanie Wielkopolskie) lub czynnie angażowali się poprzez pracę 

organiczną w rozwój swojej „małej Ojczyzny”. Odolanów, tak jak cała Polska, cieszył się 

odzyskaniem niepodległości po zakończeniu I wojny światowej. Okres dwudziestu lat 

niepodległej Rzeczypospolitej był trudnym czasem dla miasta. Zniszczenia wojenne, zmiany  

w strukturze narodowościowej i ogólne zubożenie mieszkańców spowodowało wyhamowanie 

rozwoju miasta, które w 1932 roku przestało być siedzibą powiatu. Czas okupacji 1939-45 to 

dalsza stagnacja w rozwoju miasta i duże straty ludzkie.  Po II wojnie miasto, mając głównie 

charakter rolniczy, rozwijało się bardzo wolno. Znakiem pozytywnym przemian było powołanie 

szkół średnich – gimnazjum (obecnie liceum) oraz szkoły zawodowej. Istotne zmiany nastąpiły  

z chwilą odkrycia złóż gazu ziemnego i wybudowania Zakładu Odazotowania Gazu Ziemnego na 

przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Oddział PGNiG w Odolanowie zajmuje się kriogenicznym 

przetwarzaniem gazu ziemnego zaazotowanego na gaz wysokometanowy połączonym  

z odzyskiem helu. Od 1985 roku przez pracowników Zakładu Fizyki Niskich Temperatur  

w Odolanowie Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu organizowane są Warsztaty 

Naukowe Lato z Helem. 

OBSADA PERSONALNA STANOWISK KIEROWNICZYCH W 2020 ROKU  

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

1) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów - Marian JANICKI 

2) Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów - Jan PROKOP 

3) Sekretarz Gminy i Miasta Odolanów - Krystyna WIERTELAK 

3) Skarbnik Gminy i Miasta Odolanów - Beata GOŚCINIAK 

4) Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Odolanów - Marta KOSNOWICZ 

5) Główny Księgowy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów - Maria PROKOP 

URZĄD GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

1) Wielkość zatrudnienia - stan na 31.12.2020 r. 

- urzędnicy - 39 (w tym 36 osób cały etat, 2 osoby na 3/4 etatu, i 1 osoba na 3/8 etatu) 

- stanowiska pomocnicze i obsługa - 7 

- robotnicy gospodarczy - 18 (w tym 17 osób cały etat i 1 osoba na 1/2 etatu) 
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2) Koszty działalności (w tym wynagrodzenia pracowników tj. urzędnicy, stanowiska 

pomocnicze i obsługa, robotnicy gospodarczy) stan na 31.12.2020 r. 

Koszty związane z zatrudnieniem wszystkich pracowników na umowę o pracę, w tym 

wynagrodzenie brutto (nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne, zasiłki ZUS) wyniosły 4.275.090,29 zł.  

3) Pozostałe koszty bieżącej działalności urzędu wyniosły: 873.791,38 zł. 

4) Podstawa prawna powołania gminy: 

Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr XVIII/98/72 z 5 grudnia 1972r. 

powołuje Gminę Odolanów. 

 
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

1) Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów 

1. Informacje ogólne:  

1.1. Dyrektor – Małgorzata Jędrzejak 

1.2. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka - Zespół 

Szkół w Odolanowie, al. Jana Pawła II 1 

Filia Biblioteczna Raczyce ul. Odolanowska 40 

Filia Biblioteczna Tarchały Wielkie ul. Szkolna 36 

1.3. Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta jest: 

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 r.  

z późniejszymi zmianami), 

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późniejszymi zmianami), 

- statut (uchwała nr XXXVI/345/18 w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy  

i Miasta w Odolanowie im. A. Ludwiczaka) 

1.4. Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada 

Gminy i Miasta Odolanów i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka 

zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o 

sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy i miasta. 
1.5. Miejska Biblioteka Publiczna utworzona została 4 września 1948 roku, a 1975 r. 

przemianowana została na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. W roku 2008 na patrona 

biblioteki wybrano ks. Antoniego Ludwiczaka, wybitnego Wielkopolanina, działacza 

Towarzystwa Czytelni Ludowych, bibliotekarza, założyciela Uniwersytetu Ludowego  

w Odolanowie. 
 

2. Zatrudnienie 

Pracownicy działalności podstawowej to 4 osoby: Dyrektor, Starszy Bibliotekarz, Starszy 

Bibliotekarz,  Młodszy Bibliotekarz. 
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3. Działalność i koszty 

Budżet 

organizatora 

Dotacja z 

MKiDN 

Zakup 

książek, 

czasopism 

Płace Koszty 

utrzymania 

pracowników 

Automa-

tyzacja 

Pozostałe 

koszty 

  

300 000,00 10766,00 33135,69 179669,21 40159,81 8778,00 49023,29 

 

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości – 10 766,00 zł. 

Zakup książek – 1 574 woluminy za  33 135,69 zł. 

Automatyzację  SOWA 2-MARC21 –licencja  2 628,00 zł.  

Księgozbiór – 52 521 woluminy 

Audiobooki - 119 sztuk 

Użytkownicy zarejestrowani aktywnie wypożyczający  - 1 141osób 

Wypożyczenia – 19 252 woluminy 

Liczba użytkowników 8 261 osób 

Biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach jak: 

- Narodowe czytanie - Nowele Polskie - czytają dyrektorzy, nauczyciele, czytelnicy, młodzież. 

Udział biblioteki w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji - Książka na start „Mała książka – Wielki 

człowiek” dla 3-6 latków. Wydano 56 wyprawek dla dzieci. 

 

4. Oferta Biblioteki: 

a) spotkania autorskie z:  

- Wiolettą Piasecką - autorką książek dla dzieci i dorosłych, promocja książki „Przyjdzie pogoda 

na miłość”; 

-  Romanem Pankiewiczem - promocja książki dla dzieci „Pięć zawodów kultury i oświaty”  

 

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii biblioteka była nieczynna dla czytelników od 11.03.2020 r. 

do 04.05.2020 r. i od 06.11.2020 r. do 04.12.2020 r. odwołała wszystkie spotkania przygotowane 

na rok 2020. W tym okresie przeprowadziłyśmy kontrolę księgozbioru w Tarchałach Wielkich  

i Odolanowie. 

 

2) Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie 

1. Informacje ogólne:  

1.1. Dyrektor – Marcin Stryjak 

Główna Księgowa: Jolanta Pilipa 

1.2. Centrum Usług Wspólnych mieści się w Zespole Szkół w Odolanowie, al. Jana Pawła II 1 

1.3. Prawna podstawa funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych: 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół został utworzony uchwałą nr XI/98/95  

z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniony uchwałą XXI/185/2016 z dnia 21.10.2016 r.  

w sprawie zmiany nazwy z Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na Centrum Usług 

Wspólnych w Odolanowie. 

 

1.4. Podstawowymi zadaniami Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie są: obsługa finansowo 

– księgowa, kadrowo – płacowa oraz organizacyjno - administracyjna obsługiwanych placówek. 

Szczegółowe zadania to przede wszystkim prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości 

obsługiwanych jednostek, opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących 

rachunkowości, koordynacja i pomoc przy opracowywaniu planów finansowych oraz bieżąca 

kontrola nad ich realizacją, przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem 

zatrudnienia, sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności 
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na rzecz pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych. Centrum Usług Wspólnych 

w Odolanowie dokonuje również obsługi prawnej obsługiwanych jednostek.  

2. Stan zatrudnienia  

Jednostka zatrudnia 11 osób na umowę o pracę. Ponadto w oparciu o umowy cywilno - prawne z 

jednostką współpracują 2 osoby, pełniące funkcję obsługi informatycznej oraz opiekuna uczniów 

w czasie ich dowozu do szkół.  

3. Koszty działalności, w tym wynagrodzenia pracowników. 

Całkowity koszt funkcjonowania jednostki w roku 2020 wyniósł 983 081,71 zł, w tym koszt 

zatrudnienia 704 002,71 zł. 

Listę obsługiwanych jednostek wymieniono poniżej wskazując jednocześnie koszty 

funkcjonowania tych jednostek w roku 2020. 

 

lp. Nazwa jednostki Kwota wydatków 

1 Szkoła Podstawowa w Raczycach 1 562 813,55 

2 Szkoła Podstawowa w Wierzbnie 1 647 068,40 

3 Szkoła Podstawowa w Świecy 1 624 677,29 

4 Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 2 246 645,86 

5 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie 848 115,34 

6 Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach 1 565 992,06 

7 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie 1 256 571,79 

8 Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach 

Wielkich 

1 978 411,19 

9 Szkoła Podstawowa w Nabyszycach 1 822 869,78 

10 Szkoła Podstawowa w Uciechowie 1 553 752,36 

11 Branżowa Szkoła I Stopnia 974 180,74 

12 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie 1 135 127,08 

13 Zespół Szkół w Odolanowie 5 540 823,40 

14 Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie 983 081,71 

 RAZEM 24 740 130,55 

 
 Wydatki powyższych placówek obejmują następujące działy: administracja publiczna, 

oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. W przypadku CUW w Odolanowie 

wydatki obejmują poza wydatkami na funkcjonowanie jednostki również wydatki na dowóz 

uczniów do szkół na terenie gminy Odolanów 66 453,18 zł, oraz wydatki na dokształcanie  

i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9 822 zł.    

 Wyżej wymienione jednostki w roku 2020 osiągnęły dochody w łącznej wysokości  

471 219,71 zł. Podstawowe źródła dochodu to: najem i dzierżawa składników majątku, opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za korzystanie z wyżywienia, środki 

przekazywane na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego 

programu dożywiania dzieci zleconego przez MGOPS w Odolanowie oraz Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. Głównym źródłem finansowania placówek 

oświatowych była oświatowa część subwencji ogólnej, którą gmina otrzymała w wysokości  
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15 038 772 zł. W przypadku dwóch placówek kwoty otrzymanej subwencji w całości pokrywają 

koszty ich funkcjonowania. W pozostałych przypadkach gmina dokłada do funkcjonowania 

placówek oświatowych. Udział środków gminy w kosztach funkcjonowania placówek zawiera się  

w przedziale od niespełna 12% do ponad 70%.   

 

4. Realizowane programy w jednostkach obsługiwanych w 2020 r. 

- “Umiem pływać” - program nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.  

W programie wzięło udział 135 uczniów z terenu gminy. Program współfinansowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ze względu na sytuację epidemiczną program został 

zrealizowany częściowo, 

- Dotacja podręcznikowa – program rządowy nadzorowany przez MEN. Placówki oświatowe 

otrzymały i wykorzystały łącznie 139 454,10 zł na zakup podręczników, 

- Stypendia i zasiłki szkolne – w 2020 roku 81 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Odolanów otrzymało stypendia socjalne. Na świadczenia przeznaczono 71 604 zł środków z 

dotacji oraz 18 016 zł ze środków własnych gminy, 

- Rządowy Program Pomocy Uczniom - Wyprawka szkolna – Z programu skorzystało 4 uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie w łącznej kwocie 1746,21 zł. 
- Erasmus + – program realizowany ze środków europejskich przy współpracy z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) -  Narodową Agencją Programu Erasmus +. Środki zostały 

pozyskane przez Szkołę Podstawową w Wierzbnie (129 509,57 zł.) w roku 2019. Środki zostaną 

wykorzystane do 30.09.2022 na współpracę ze szkołami we Włoszech, Grecji, Turcji i Rumunii.  
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie realizował projekt “Polski złoty ma 100 lat”. 

Projekt finansowany był przez NBP. Szkoła pozyskała oraz wykorzystała środki w kwocie 9 435 

zł. 
- Program rządowy „Posiłek w domu i szkole. Moduł 3.” W roku 2020 do programu 

zakwalifikowały się: Szkoła Podstawowa w Uciechowie oraz Szkoła Podstawowa w Wierzbnie. 

W ramach programu poddano gruntownej modernizacji kuchnie oraz stołówki w/w szkół.  Na ten 

cel łącznie wydano 196 730 zł (kwota dotacji rządowej 157 384 zł. Środki własne gminy 39 346 

zł). 
 

3) Szkoły z terenu Gminy i Miasta Odolanów 

 

Szkoła Podstawowa w Raczycach 
1. Dyrektor: Sławomir Kowalski 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 90 uczniów oraz 48 dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 23 osób. 
4. Budżet Szkoły Podstawowej w Raczycach. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 562 813,55 zł.   

Łączna kwota subwencji:      1 117 462,10 zł. 

Dotacja przedszkolna:            44 471,99 zł. 

Inne dochody placówki:             3 096,34 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      397 783,12 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:        12 416,25 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:                    11 324,74 zł. 
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Szkoła Podstawowa w Wierzbnie 
1. Dyrektor: Katarzyna Przybylska 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 60 uczniów oraz 26 dzieci do oddziału przedszkolnego. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 23 osoby. 
4. Budżet Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 647 068,40 zł.   

Łączna kwota subwencji:         709 734,10 zł. 

Dotacja przedszkolna:                        30 126,19 zł. 

Inne dochody placówki:             1 040,00 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      906 168,11 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:                     11 828,90 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:        19 151,96 zł. 

 

Szkoła Podstawowa w Świecy 
1. Dyrektor: Andrzej Wasiela 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 82 uczniów oraz 31 dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 27 osób. 
4. Budżet Szkoły Podstawowej w Świecy. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 624 677,29 zł.   

Łączna kwota subwencji:         967 792,72 zł. 

Dotacja przedszkolna:            28 691,61 zł. 

Inne dochody placówki:             3 005,67 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      625 187,29 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:                  11 802,35 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:                    14 377,68 zł. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach 
1. Dyrektor: Ewa Kowalska 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 98 uczniów oraz 50 dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 29 osób. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 565 992,06 zł.   

Łączna kwota subwencji:                                                                   1 063 495,33 zł. 

Dotacja przedszkolna:            54 514,05 zł. 

Inne dochody placówki:             7 330,62 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      440 652,06 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia                     10 851,99 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:                    10 581,03 zł. 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie 
1. Dyrektor: Krzysztof Krawczyk 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 55 uczniów oraz 17 dzieci do oddziału przedszkolnego. 

3. Wielkość zatrudnienia. 
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Placówka zatrudnia 21 osób. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 256 571,79 zł.   

Łączna kwota subwencji:         700 589,77 zł. 

Dotacja przedszkolna:            12 911,23 zł. 

Inne dochody placówki:                257,04 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      477 131,75 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:                  12 738,00 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:                               17 452,39 zł. 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich  

( z filią w Gorzycach Małych ) 
1. Dyrektor: Sławomir Jasiński 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 156 uczniów oraz 72 dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 34 osób. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 978 411,19 zł. 

Łączna kwota subwencji:      1 632 345,91 zł. 

Dotacja przedszkolna:            74 598,17 zł. 

Inne dochody placówki:           16 902,65 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      254 564,46 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:                   10 463,76 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:                                  8 677,24 zł. 

 

Szkoła Podstawowa w Nabyszycach ( z filią w Gliśnicy ) 
1. Dyrektor: Katarzyna Maciejewska. ( od 1.11.2020 Sławomir Ostrowski ) 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 53 uczniów oraz 62 dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 30 osób. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 822 869,78 zł.   

Łączna kwota subwencji:         723 028,33 zł. 

Dotacja przedszkolna:                  55 948,63 zł. 

Inne dochody placówki:            57 594,06 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      986 298,76 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:                    13 642,04 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:                    15 851,05 zł. 

 

Szkoła Podstawowa w Uciechowie 
1. Dyrektor: Anna Sikora 

2. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 116 uczniów oraz 48 dzieci do oddziałów przedszkolnych. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 25 osoby. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    1 553 752,36 zł.   

Łączna kwota subwencji:      1 294 339,67 zł. 
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Dotacja przedszkolna:            51 644,89 zł. 

Inne dochody placówki:           25 088,83 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:      182 678,97 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:                  11 158,10 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia/przedszkolaka:                      9 474,10 zł. 

 

Zespół Szkół w Odolanowie 
1. Dyrektor: Rafał Paterek 

2. Zastępcy dyrektora: Katarzyna Ostrowska-Jańczak, Renata Fertun 

3. Liczba dzieci 

Do szkoły uczęszczało 511 uczniów szkoły podstawowej.  

W skład Zespołu Szkół wchodzi również schronisko młodzieżowe.    

4. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 66 osoby. 
5. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    5 540 823,40 zł. 

Łączna kwota subwencji:      3 600 291,96 zł. 

Inne dochody placówki:         152 446,18 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:   1 788 085,26 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:                      7 045,58 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia:          10 843,10 zł. 

 

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 
1. Dyrektor: Maria Sawicka 

2. Zastępca dyrektora: Ewa Gaworska 

3. Liczba dzieci 

Do przedszkola uczęszczało 222 dzieci  

4. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 37 osoby. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    2 246 645,86 zł.   

Łączna kwota subwencji:          232 405,87 zł. 

Dotacja przedszkolna:                                                    245 313,24 zł. 

Inne dochody placówki:                                                                  181 776,54 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:                           1 587 150,21 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na dziecko 6 letnie:                   4 556,98 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 przedszkolaka:                     10 120,03 zł. 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
1. Dyrektor: Sławomir Ostrowski 

2. Liczba uczniów 

Do szkoły uczęszczało 181 uczniów. 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 18 osób. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:       974 180,74 zł.   

Łączna kwota subwencji:                                                                           1 310 313,40 zł. 

Inne dochody placówki:                                                                          7 490,30 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia:          7 239,30 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia:                        5 382,22 zł. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących 
1. Dyrektor: Ewa Wieja 

2. Liczba uczniów 

Do szkoły uczęszczało 88 uczniów (w tym 32 do liceum dla dorosłych) 

3. Wielkość zatrudnienia. 

Placówka zatrudnia 18 osób. 
4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:                             1 135 127,08 zł.   

Łączna kwota subwencji:                                                                    571 925,02 zł. 

Inne dochody placówki:                                                                           7 062,83 zł. 

Kwota wydatków finansowana z budżetu gminy:                               556 139,23 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia                     6 499,15 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia:          12 899,17 zł. 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie 

1. Dyrektor: Janusz Lizurej 

2. Zakres wykonywania zadań: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie jest placówką artystyczno – edukacyjną  

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Odolanów. Nadzór pedagogiczny nad szkołą 

sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pomocą Centrum Edukacji Artystycznej 

z siedzibą w Warszawie. Nauczanie jest bezpłatne. Szkoła kształci umiejętność gry na 

instrumentach w cyklu sześcio i cztero letnim w specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, 

perkusja, saksofon, trąbka.   

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie obok działalności ściśle edukacyjnej jest 

organizatorem koncertów, popisów, W ramach działalności statutowej przygotowuje uczniów do 

udziału w konkursach instrumentalnych oraz przesłuchaniach makroregionalnych.  W PSM I st. 

w Odolanowie, zgodnie z programem nauczania działa orkiestra muzyczna oraz chór.  

W placówce w roku kalendarzowym 2020 zorganizowano 23 zdarzenia artystyczne. 

Najważniejsze z nich to Koncert Noworoczny, Koncert Walentynkowy, popisy uczniów 

zorganizowane stacjonarnie w miesiącu styczniu i lutym. W okresie pandemii szkoła publikowała 

występy uczniów i nauczycieli na portalach społecznościowych oraz stronach Internetowych 

szkoły. Do ważniejszych z nich należą: „Domowy koncert orkiestry szkoły muzycznej koncerty z 

muzyką świąteczną w wykonaniu uczniów, orkiestry i nauczycieli zarejestrowane i opublikowane 

w miesiącu grudniu. 

W roku 2020 ze względu na wytyczne MEN oraz GIS i panującą pandemię placówka zawiesiła 

nauczanie stacjonarne, a naukę realizowała w trybie zdalnym, z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych technik cyfrowego przekazu informacji. Zaplanowane wydarzenia muzyczne: - 

koncerty, popisy uczniów, udział uczniów w konkursach i przesłuchaniach muzycznych ze 

względu na bezpieczeństwo i aktualne przepisy zostały odwołane. Szkoła trwale współpracuje  

z Odolanowskim Domem Kultury, szkołami, przedszkolem oraz instytucjami z terenu GiM 

Odolanów.  
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3. Wielkość zatrudnienia  

Szkoła Muzyczna I stopa w Odolanowie zatrudnia na umowę o pracę: 

14 nauczycieli, jednego pracownika administracji oraz dwóch pracowników obsługi. 

 

4. Budżet. 

Ogólna kwota wydatków placówki wyniosła:    848 115,34 zł.   

Łączna kwota subwencji:                                                           1 102 168,88 zł. 

Inne dochody placówki:                                                                    6 755,99 zł. 

Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia                 11 246,62 zł. 

Średnia kwota przypadająca na 1 ucznia:          9 218,65 zł. 

 

4) Gminno - Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie  

 
1. Informacje ogólne: 

1.1. Gminno - Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” zostało powołane uchwałą nr 

X/71/99 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 sierpnia 1999r. 
PT – Protokół przekazania z dnia 31.12.2000 nr 495/2255 

Gminno - Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja - Miłość” w Odolanowie zwane dalej 

„Centrum” jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Odolanów, która nie posiada osobowości 

prawnej i wykonującą zadania własne Gminy i Miasta Odolanów oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 

1.2. Dyrektor Centrum – Wojciech Słodkiewicz 
        Główna Księgowa – Agnieszka Staniewska 

 

2. Zakres wykonywanych zadań: 

2.1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie 

chorych i upośledzonych umysłowo poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub 

zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na 

nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i 

funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
Liczba miejsc: 35. 

 

2.2. Prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, 

świadczącego usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu. ODPS na koniec grudnia 2020 roku zamieszkiwało 14 mieszkańców.  
Średni koszt utrzymania mieszkańca w 2020 r. wynosił 4.058,00 zł. 

   

2.3. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”, zapewniającego wsparcie seniorom (osobom 

nieaktywnym zawodowo w wieku 60+). Placówka powstała z rządowego programu "Senior+" na 

lata 2015-2020. Celem programu, który realizowany jest w ramach Dziennego Domu Senior+ jest 

zapewnienie wsparcia seniorom ( nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+) poprzez umożliwienie 

korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, obejmującej usługi w zakresie aktywności 

ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od 

potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.  

W projekcie uczestniczyło 31 osób na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, w tym  

4 mężczyzn i 27 kobiet.   

2.4. Pozostała działalność: 
2.4.1. Prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla ofiar przemocy jak i dla ofiar 

zdarzeń losowych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej 
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opieki. W 2020 r. decyzją administracyjną na pobyt w mieszkaniu chronionym została 

skierowana 1 osoba (mężczyzna). 

 

2.4.2. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, będącego własnością 

Centrum.  

2.4.2.1. Ilość zawartych umów – 80. 

2.4.2.2. Dochód – 36 749,98 zł. 

 

2.4.3. Wykonywanie usługi mediacji w zakresie rozwiązywanie konfliktów i sporów rodzinnych. 

Mediacje rodzinne prowadzone przez Centrum, skierowane są do mieszkańców  Gminy i Miasta 

Odolanów. Mediacje rodzinne są bezpłatne. Na podstawie złożonych wniosków zostały 

przeprowadzone 2 mediacje rodzinne. 

 

3. Zatrudnienie: 

3.1. Zatrudnienie na umowę o pracę. Według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. 

w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie 

zatrudnionych było 33 pracowników: w tym 31 osób na pełnym etacie, 1 osoba 3/4 etatu, 1 osoba 

1/2 etatu 

 
Rodzaj działalności Ilość zatrudnionych osób 

na umowę o pracę 

Kierujący jednostkami organizacyjnymi 1 

Działalność opiekuńcza - terapeutyczna 14 

Działalność medyczno - rehabilitacyjna 3 

Działalność administracyjna 8 

Działalność gospodarcza i obsługa 7 

Razem: 33 

 

3.2. Zatrudnienie na umowę zlecenia. Według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. na 

umowę zlecenia było zatrudnionych 5 osób w tym 2 umowy zawarte z pracownikami. 

 

4. Koszty działalności, w tym wynagrodzenia pracowników: 

4.1. Plan finansowy na 2020 rok na działalność Centrum wynosił 3.003.809,39 zł,  

a wykonanie 2.846.592,01 zł tj. 94,77% 

 

Rodzaj dofinansowania Kwota dofinansowania 

Zadanie zlecone  ŚDS 844.936,25 

Zadanie powierzone ODPS 749.048,44 

Zadanie powierzone ŚDS 24.192,00 

Zadanie – realizacja projektu DDS+ 82.050,00 

Razem: 1.700.226,69 

 

4.1.1. Koszty utrzymania obiektu Centrum – 195.539,70 zł., w tym w zakresie działalności 

Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej – 26.564,15 zł. oraz w zakresie działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy – 71.186,49 zł, w zakresie działalności Mieszkania 

Chronionego – 361,85 zł. 

4.1.2. Koszty utrzymania obiektu Dziennego Domu Senior+ -  28.972,04 zł. 

4.2. Wynagrodzenia pracowników: 

4.2.1. Koszty związane z zatrudnieniem wszystkich pracowników na umowę o pracę,  

w tym wynagrodzenie brutto (w tym: nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy); dodatkowe 
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wynagrodzenie roczne; zasiłki ZUS; koszt pracodawcy – składki społeczne –  

2.010.756,23 zł. 

4.2.2. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników na umowę zlecenia – 89.864,98 zł. 

 

5) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie 

1. Informacje ogólne 

1.1. Kierownik M–GOPS w Odolanowie – Paweł Małuszek 

       Główna księgowa – Lidia Kruszka 

 

1.2. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie został powołany uchwałą nr 

XIV/74/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Odolanów z dnia 5 marca 1990r.  

 

1.3. Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest Strategia 

rozwiązywania problemów społecznych Gminy i Miasta Odolanów na lata 2016–2020. 

Dokument został przyjęty uchwałą Nr XX/161/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 

września 2016 r.  

 

1.4. Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do 

współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu 

socjalnego. 

 

2. Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odolanowie w 2020 

roku  

Zatrudnienie na umowę o pracę. Według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku  

w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odolanowie zatrudnionych było 29 

pracowników na pełnym etacie.   

Na dzień 31.12.2020 roku 2 osoby przebywały na urlopie wychowawczym.  

 

Rodzaj działalności Ilość zatrudnionych osób                  

na umowę o pracę 

Kierownik Ośrodka 1 

Pracownicy Socjalni 6 

Dział zasiłków rodzinnych                         

i funduszu alimentacyjnego 

5 

Księgowość 2 

Administracja 4 

Kierowca 1 

Asystent Rodziny 2 

Opiekunki w OPS 8 

Razem: 29 

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie 

Według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2020 roku na umowę zlecenie zatrudnione były 

3 osoby, natomiast umowy o świadczenie usług były zawarte z 2 osobami (prawnik, inspektor 

BHP). 
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3. Koszty działalności, w tym wynagrodzenia pracowników: 

 

3.1. Plan finansowy w 2020 roku na działalność Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wynosił 29 480 808,94 zł, natomiast wykonanie 28 728 510,63 zł, w tym: 

  

Środki 

 

Plan Wykonanie 

z budżetu Państwa 

 

959 980,93 816 775,95 

zlecone 

 

26 010 693,01 25 940 379,49 

własne 

 

2 510 135,00 1 971 355,19 

 

3.2. Koszty związane z zatrudnieniem wszystkich pracowników na umowę o pracę 

w tym wynagrodzenie brutto (w tym nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy), dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, zasiłki ZUS, koszty pracodawcy – składki społeczne: 1 562 465,84 zł, w 

tym:  

1. Środki z budżetu Państwa:   167 085,00 zł 

2. Środki zlecone:    334 288,88 zł 

3. Środki własne:             1 061 091,96 zł 

 

3.3. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników na umowę zlecenie oraz umowę 

o świadczenie usług w 2020 roku wyniósł 48 929,79 zł, w tym 25 499,68 zł na usługi opiekuńcze. 

4. Zakres wykonywanych zadań: 

4.1. Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, realizacja 

zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy  

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

 

4.2. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie realizował zadania, określone 

ustawą z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz 

wynikające z innych ustaw oraz uchwał Rady Gminy i Miasta Odolanów, w tym: 

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- o świadczeniach rodzinnych, 

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

- o dodatkach mieszkaniowych, 

- prawo energetyczne, 

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- o Karcie Dużej Rodziny, 

- gminny program dla kobiet w ciąży pod nazwą „Pierwsze Momenty”. 

 

4.3. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie realizował następujące 

programy:  

 

a) Program Rodzina 500+ 
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Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

 
 

 

Świadczenie 

wychowawcze 

 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba 

świadczeń 

Wydatki 

 

Środki budżetowe w tym na obsługę 

świadczeń 0,85 % 

 

2979 

 

 

1774 

 

35 850 

 

18 024 215,21 

 

144 973,47 

 

 

 

b) Rządowy Program Dobry Start  

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, także na 

uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. 

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 

24 roku życia. Świadczenie „Dobry start” i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa. 

 
 

 

Program 

„Dobry start” 

 

Liczba rodzin 

 

Liczba dzieci 

 

Liczba świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

 

1370 

 

 

1973 

 

1973 

 

591 900,00 

 

 

c) Świadczenie „Za życiem” 

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z tytułu 

urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa  

i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub 

chirurgii dziecięcej, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 

zł. W 2020 roku z tego świadczenia skorzystały 4 rodziny, dla 4 dzieci w łącznej kwocie 

16.000,00 zł. Świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej  

z budżetu państwa. 

 

d) Program „Opieka 75+” 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób  

w wieku 75 lat i więcej. M–GOPS w Odolanowie w 2020 roku objął wsparciem 17 osób na 

łączną sumę 3556,5 godzin. W ramach programu gmina otrzymuje dotację celową na realizację 

działań przewidzianych programem w wysokości 50% przewidywanych kosztów realizacji 

działania. 

4.4. W ramach zadań zleconych w 2020 roku zlecono wykonanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców gminy i miasta Odolanów 

na kwotę 94 038,00 zł. 

4.5. Zadania własne i zlecone realizowane w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Odolanowie.  
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Forma pomocy wraz z kwotami wydatkowanymi na świadczenia realizowane w ramach  

ZADAŃ WŁASNYCH z pomocy społecznej w roku 2020 

 

Forma pomocy 

 

2020 

 

Ilość osób 
Kwota 

ogółem 
Środki własne 

Środki 

budżetowe  

Kwota na 

osobę / 

świadczenie 
Dożywianie dzieci 

 
316 90 958,54 

 

70 018,76 

 

20 939,78 

 

287,84 

Zasiłek celowy – program 

„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

701 147 930,00 18 370,00 129 560,00 211,03 

Zasiłki celowe – zdarzenie 

losowe 
1 26 659,00 

w tym  

20 658,84  

ze zbiórki 

6 000,00 0,00 26 659,00 

 

Zasiłki celowe 

 
100 

(132 świadczenia) 

47 031,00 47 031,00 0,00 356,30 

Ponoszenie odpłatności za 

pobytu  

w Domach Pomocy 

Społecznej 

12 336 927,35 336 927,35 0,00 28 077,28 

Zasiłek okresowy 

 
34 40 148,76 0,00 40 148,76 1 180,85 

Zasiłek stały 

 
58 323 282,88 0,00 323 282,88 5 573,84 

Składki na świadczenia 

zdrowotne (zasiłek stały) 
47 28 052,73 28 052,73 0,00 596,87 

Trudności po opuszczeniu 

zakładu karnego 
5 2.000,00 2.000,00 0,00 400,00 

Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne dla uczestników 

Centrum Integracji 

Społecznej 

14 9 882,56 9 882,56 0,00 705,90 

Zasiłek specjalny celowy 

 
44 

(61 świadczeń) 

17.700,00 17.700,00 0,00 290,16 

Ilość osób i rodzin korzystających z różnych form pomocy społecznej  

w zakresie zadań własnych i zleconych w roku 2020 

 

Rodzaje świadczeń 

 

2020 

 

Liczba gospodarstw 

domowych 

 

Liczba osób  

w gospodarstwie 

Świadczenia przyznawane w ramach 

zadań własnych i zleconych 

361 1052 

Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej 

200 689 
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4.6. Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne 

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga profesjonalnego wykształcenia, 

przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m. in. psychologii, 

pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego 

jest rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin poprzez wywiad środowiskowy, którego celem jest 

ustalenie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz prowadzenie działań zmierzających do 

sytuacji, w której osoby te nie będą wymagały zewnętrznego wsparcia. Istotnym zadaniem jest 

praca socjalna w trakcie indywidualnego kontaktu z klientem: doradztwo, rozmowy wspierające, 

motywowanie, wzmacnianie mocnych stron osoby. Praca socjalna polega też na nawiązywaniu 

współpracy z różnymi instytucjami w zakresie wsparcia klienta. Kolejnym zadaniem jest 

pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 

potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, inicjowanie nowych form 

udzielania pomocy oraz współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu 

programów podniesienia jakości życia.  

 

4.7. Zadania z zakresu wspierania rodziny  

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie został wyznaczony, jako jednostka 

Gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Ośrodek zatrudnia 2 asystentów rodziny, W ramach Programu Asystent Rodziny na 

2020 rok pozyskano kwotę 3 400,00 zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla asystentów 

rodziny. Asystenci rodziny obejmowali swoją pracą 28 rodzin. 

 

4.8. Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej 

W ramach realizacji zadania związanego ze wspieraniem rodziny Ośrodek współfinansował 

pobyt 10 dzieci w systemie pieczy zastępczej na kwotę 138 552,67 zł.  

 

4.9. Gminny Program Wspierania Rodziny 

W 2018 roku Gmina i Miasto Odolanów przystąpiła do programu „Wielkopolska Karta Rodziny” 

na podstawie porozumienia partnerskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku. Na koniec roku 2020 

liczba wszystkich rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny wyniosła 479 oraz 12 

Wielkopolskich Kart Rodziny.  

 

4.10. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 

 Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie 

działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu 

administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Ze świadczeń 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało w 2020 roku 1607 osób. Ogółem 

kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych wyniosła: 

5 994 512,28 zł. 

Jednym z zadań MGOPS w Odolanowie jest również prowadzenie postępowań wobec 

wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, mające na celu 

wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego oraz zwiększenie 

skuteczności egzekucji alimentów:  

1. Przekazanie do komorników wykazu podjętych działań wobec dłużników – 64  

2. Skierowanie do komorników sądowych wniosków o przyłączenie do egzekucji – 43 

3. Wezwano dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 44 

4. Przeprowadzono wywiady alimentacyjne – 11 

5. Odebrano oświadczenia majątkowe – 11 
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6. Przekazano do komornika informacje zawarte w wywiadzie i oświadczeniach – 11 

7. Przekazano do komornika wykaz działań podjętych w sprawie dłużników – 63 

8. Przekazano do organu właściwego wierzyciela informacje o podjętych działaniach – 23 

9. Przekazano informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników – 1 

10. Skierowano do komornika pisma o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 2 

11. Zapytania do innych instytucji (KRK, Centralne Biuro Adresowe, Sąd, inne) – 1 

12. Przekazano do dłużników zawiadomienie o wszczęciu postępowania do wydania 

decyzji o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych – 6 

13. Decyzje uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 

14. Skierowanie do innych gmin wniosków o podjęcie działań – 20 

15. Zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w PUP – 1 

16. Skierowano do starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy – 2 

17. Skierowano do starosty wnioski o zwrot prawa jazdy – 0 

18. Skierowano do prokuratora wnioski o ściganie za przestępstwo (nie  alimentacja) – 4 

19. Przekazano do komorników i organów właściwych wierzycieli informacje o efektach 

podjętych działań – 63 

20. Przekazano informacje do dłużników o przyznanym świadczeniu FA – 49 

21. Liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników – 359 

 

Do dnia 31.12.2020 r. Prokuratura: 

− umorzyła postępowanie wobec 5 dłużników alimentacyjnych, 

− odmówiła wszczęcia postępowania wobec 12 dłużników, 

− zawiesiła postępowanie wobec 1 dłużnika (brak znamion czynu zabronionego). 

 
Ilość dłużników alimentacyjnych, kwota zaległości oraz odzyskanych należności  

z tytułu wypłacania zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów ustawy z 22 kwietnia 2005 r.  

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (zł) 

Wyszczególnienie 

 

2020 

 

Liczba dłużników 

 

24 

Kwota zaległości na koniec roku (zł) 

 

219 314,96 

Kwota odzyskanych należności w roku 

 

3 660,52 

 

Ilość dłużników, kwota zaległości oraz odzyskanych należności z tytułu wypłacania świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 

Wyszczególnienie 

 

 

2020 

Liczba dłużników 

 

101 

Kwota zaległości na koniec roku (zł) 

 

2 723 523,11 

Kwota odzyskanych należności w roku 

 

110 476,09 
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4.11. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

M–GOPS w Odolanowie prowadził postępowania w zakresie potwierdzania prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób 

nieubezpieczonych. Zostało wydanych 14 decyzje na wniosek osoby nieubezpieczonej lub – w 

przypadkach nagłego stanu – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki 

zdrowotnej (np. szpitala).  

 

4.12. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. Decyzje z zakresu dodatku 

mieszkaniowego wydawane były na okres 6 miesięcy. M–GOPS w Odolanowie wydał 9 decyzji  

z zakresu dodatku mieszkaniowego na łączną kwotę 6 412,81 zł. W sprawie dodatków 

energetycznych przyznano 3 decyzje. Kwota wypłaconego dodatku wyniosła 331,06 zł. 

 

4.13. Lokalne Centrum Wolontariatu 

 Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest koordynatorem działań Lokalnego 

Centrum Wolontariatu. W 2020 roku LCW w związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie 

podjęło na początku roku tylko 3 działania, w których łącznie uczestniczyło 10 wolontariuszy. 

Koordynatorzy byli cały czas w kontakcie telefonicznym z wolontariuszami w celu 

utrzymywania odpowiednich kontaktów interpersonalnych.  

 

4.14. Pomoc rzeczowa dla kobiet w ciąży pod nazwą „Pierwsze Momenty” 

 W dniu 27 marca 2020 roku Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwałą nr XVI/153/20 

ustanowiła pomoc rzeczową dla kobiet w ciąży pod nazwą „Pierwsze Momenty”. Program 

zakłada, że kobiecie w ciąży przysługuje świadczenie rzeczowe ze środków budżetu Gminy i 

Miasta Odolanów. Kobiety otrzymują elementy świadczenia rzeczowego oraz elementy 

wyprawki. Świadczenie to przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta 

Odolanów niezależnie od dochodów uzyskanych przez osobę uprawnioną. Wniosek i niezbędne 

załączniki o wydanie elementów świadczenia rzeczowego należy złożyć począwszy od 10 

tygodnia ciąży do 19 tygodnia ciąży włącznie, natomiast wniosek o wydanie elementów 

wyprawki można złożyć począwszy od 20 tygodnia ciąży do 1 miesiąca od dnia narodzin dziecka 

włącznie. Od początku obowiązywania programu czyli od 1 lipca 2020 roku do 31.12.2020 roku 

złożono 137 wniosków, w tym na tzw. Pudło Szczęścia 114 (pozytywnych decyzji wydano 112 i 

wydano 2 odmowy). Natomiast na świadczenie rzeczowe tzw. Małe Szczęście wpłynęły 23 

wnioski – wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Koszt jednego całego pakietu „Pudła szczęścia” 

wyniósł 695,88 zł, natomiast jednego pakietu „Małe szczęście” 63,57 zł. 

 

6) Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie 

1. Informacje ogólne: 

1.1 Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie - Grzegorz Finke  

Główna księgowa - Monika Pieprzka/Maria Grzelak (do końca maja 2020 r.) 

1.2. Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie powołany został Zarządzeniem Naczelnika 

Gminy i Miasta w Odolanowie nr 5/88 z dnia 30.06.1988 r. i działa od 1 lipca 1988 r. 

 

2. Wielkość zatrudnienia i koszty: 

2.1. Zatrudnienie: przeciętna liczba zatrudnienia na umowę o pracę w etatach w okresie 

01.01.2020  r. – 31.12.2020 r. wynosiła 30,58 natomiast koszty wynagrodzeń: 2.231758,82 zł (w 

tym ryczałt i dodatkowe wynagrodzenie roczne). 



23 
 

2.2. Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie na 2020 rok wyniósł po 

zmianach 5.461.000,00 zł. Wykonanie stanowiło 97,51% powyższego planu i wyniosło 

5.325.278,10 zł. 

W poszczególnych obszarach wykonanie planu za 2020 r. przedstawiało się następująco: 

1) wpływy z różnych opłat    -             136,98 zł 

2) dochody z najmu i dzierżawy   -      634.174,43 zł 

3) usługi      -   4.195.555,79 zł 

4) odsetki      -        17.462,67 zł 

5) amortyzacja     -      534.161,54 zł 

6) pozostałe zwiększenia    -      107.837,85 zł 

2.3. Koszty działalności Zakładu Usług Komunalnych wyniosły w 2020 r. 5.187.027,18 zł przy 

planie 5.547.000,00 zł. 

 

3. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie: 

3.1. Zakład realizował zadania wynikające ze Statutu Zakładu Usług Komunalnych 

w Odolanowie. Przedmiotem działania Zakładu jest stałe, sprawne zaspokajanie potrzeb 

bytowych poprzez świadczenie usług komunalnych i inna działalność publiczno- gospodarcza na 

rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę pitną miasta i gminy, 

 wykonywania usług m.in. wywóz nieczystości płynnych, 

 utrzymania czystości w mieście Odolanów - parki,  

 odśnieżania i posypywania ulic na terenie miasta Odolanów w okresie zimowym, 

 administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi,  

 prowadzenia targowiska miejskiego 

 

3.2. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie posiada cztery stacje 

wodociągowe: w Tarchałach Wielkich, w Raczycach, w Świecy i w Odolanowie oraz 

przepompownię wody w Tarchałach Małych. Zakład obsługuje również dwie przepompownie 

ścieków tj. na ul. Kurochowskiej oraz na ul. Strzeleckiej w Odolanowie.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie posiada 166,3 km 

sieci wodociągowej oraz 87,106 km przyłączy wodociągowych. Przeważająca część sieci jest 

nowa. Jednakże Zakład obsługuje również sieć wodociągową mającą 117 lat, która ulega częstym 

awariom. Zakład zarządza także siecią kanalizacyjną o długości 7,4 km.  

3.3. W 2020 roku Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie zrealizował następujące zadania: 

1) Nabyszyce - rozbudowa sieci wod.  90 PVC do Zakładu „ALGA” – 171 mb 

2) Nabyszyce – rozbudowa sieci wod.  90 PVC – 120 mb 

3) Odolanów –rozbudowa sieci wod. ul. Ceglana  90 PVC– 126 mb 

4) Odolanów – rozbudowa sieci wod. ul. Ceglana  90 PVC – 177 mb 

5) Odolanów – rozbudowa sieci wod. ul. Parkowa  90 PE– 199 mb 

6) Odolanów – rozbudowa sieci wod. ul. Krotoszyńska PVC  90 – 96 mb 

7) Raczyce – rozbudowa sieci wod. ul. Kaniowa  90 - 216 mb 

8) Raczyce – rozbudowa sieci wod. ul. Dębowa  90 PVC – 66 mb 

9) Huta – rozbudowa sieci wod. 110 PVC – 318 mb 

10) Huta – rozbudowa sieci wod.  90 PVC - 99 mb 

11) Świeca I – rozbudowa sieci wod.  90 PVC -114 mb 

12) Gorzyce Małe – rozbudowa sieci wod.  90 PVC – 81 mb 
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13) Garki – rozbudowa sieci wod. ul. Sportowa  90 PVC – 147 mb 

14) Garki – rozbudowa sieci wod. ul. Prosta  90 PVC – 132 mb 

15) Garki – rozbudowa sieci wod. ul. Słoneczna 110 PVC - 132 mb 

16) Awaryjna naprawa instalacji technologicznej SUW Tarchały Wielkie 

17) Awaryjna renowacja studni SUW Świeca 

18) Remont monitoringu SUW Świeca 

19) Awaryjna renowacja studni SUW Raczyce 

20) Remont odwiertu studni SUW Odolanów 

21) Zakup zagęszczarki dwukierunkowej – zakup inwestycyjny 

Łącznie, Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie w 2020 roku zmodernizował 438 mb 

sieci wodociągowej i wybudował 2194 mb nowej sieci wodociągowej.  

Poniesione przez Zakład wydatki inwestycyjne w roku 2020 roku opiewały na kwotę 

33.544,10 zł.  

W 2020 roku Zakład Usług Komunalnych dokonał zakupów inwestycyjnych o wartości                       

33.316,38 zł – zagęszczarka dwukierunkowa. 

Działalność Zakładu wspierana była także z dotacji celowych Gminy i Miasta Odolanów 

wynoszących w 2020 roku – 201.627,61 zł: 

a) „Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowej           –         47.605,91 zł  

na sieć z PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów”   

b) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie   –       154.021,70 zł 

Gminy Odolanów” 

W 2020 r. Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie dostarczył odbiorcom 635.286,90 m
3 

wody pitnej i odebrał 59.346,80 m
3 
ścieków. 

W 2020 roku wykonano 67 przyłączy wodociągowych, co stanowi 1890 mb przyłączy 

wodociągowych: 

a) wodociąg Odolanów   –  10 szt.  –  301 mb, 

b) wodociąg Tarchały Wielkie  –  29 szt.  –  789 mb, 

c) wodociąg Świeca    –  17 szt.  –  474 mb, 

d) wodociąg Raczyce   –  11 szt.  –  326 mb.  

3.4. Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie ma w zarządzaniu takie budynki jak: budynek 

Ośrodka Zdrowia, apteki, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakład zarządza 

lokalami komunalnymi, socjalnymi i użytkowymi. Zakład prowadzi obsługę targowiska 

miejskiego, zajmuje się utrzymaniem zieleni na terenie miasta Odolanów. Zakład świadczy 

zarówno usługi dla mieszkańców, jak i na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów.  

3.5. W 2020 roku Zakład Usług Komunalnych wykonał m.in. następujące zadania:   

1) położenie kostki brukowej przy sali wiejskiej w Świecy II 

2) przebudowa ul. Nowej w Uciechowie – etap II 

3) przebudowa drogi gminnej nr 796342P ul. Sowińskiego w Odolanowie 

4) przebudowa nawierzchni chodnika drogi gminnej nr 796293P ul. Kolejowej w Tarchałach 

Wielkich – etap II 

5) budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych wraz z infrastrukturą 

techniczną przy ul. Chwaliszewskiej w Odolanowie – zadanie rozpoczęte w 2020 r. 
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3.6. Zakład Usług Komunalnych na koniec 2020 roku posiadał 14 797 odbiorców wody pitnej,  

w tym: 

 a) wodociąg Odolanów   –  4003 osób, 

 b) wodociąg Tarchały Wielkie  –  5354 osób, 

 c) wodociąg Świeca   –  3055 osób, 

 d) wodociąg Raczyce   –  2385 osób.  

 

7) Odolanowski Zakład Komunalny Spółka z o.o. 

1. Ogólne informacje o Spółce: 

Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach przy ul. Odolanowskiej 17, 

63-430 Odolanów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000459347. Wszystkie udziały Spółki na dzień  

31 grudnia 2020 roku należą do Gminy i Miasta Odolanów. W ciągu roku 2020 nie doszło do 

zmian w składzie udziałowców. W roku 2020 spółka nie nabywała udziałów własnych. Spółka 

istnieje od 26 lutego 2013 r. (kiedy to zawarto umowę spółki), a została zarejestrowana w dniu  

24 kwietnia 2013 r. Spółka nie posiada oddziałów. 

Rok 2020 Spółka zakończyła z zyskiem netto w wysokości 188.446,90 zł. Zysk został 

wypracowany w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. Zarząd Spółki przewiduje 

przeznaczyć wypracowany zysk za 2020 rok w wysokości 188.446,90 zł. na kapitał zapasowy.  

1.1. Struktura organizacyjna Spółki 
 Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Grzegorz Finke. Na dzień 

31.12.2020 r. firma „OZK” Sp. z o.o. zatrudniała 16 pracowników na umowę o pracę, w tym 5 

kobiet. W Spółce znajdują się także 3 osoby, w tym 1 kobieta i 2 mężczyzn powołanych, jako 

członkowie Rady Nadzorczej. Prezes Spółki jest zatrudniony na kontrakcie menadżerskim.  

 Koszt wynagrodzenia pracowników OZK wyniósł w roku 2020            – 1.087.615,53 zł. 

 Koszt wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wyniósł w roku 2020   –  62.931,55 zł. 

 Koszt wynagrodzenia Zarządu wyniósł w roku 2020      – 153.299,12 zł.  

 

2. Informacja o wykonanych zadaniach:  

 Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Raczycach utrzymuje oczyszczalnie 

ścieków w Raczycach, trzy stacje podciśnieniowe w Odolanowie, Raczycach i Uciechowie oraz 

eksploatuje 50 km 516,5 m sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku wykonano następujące inwestycje: 

Lp. Nazwa Data przyjęcia 
Wartość 

początkowa 

1. 
Rozbudowa kanalizacji podciśnieniowej Raczyce, ul. Nowa 

dz. 1072/7 
2020-02-04 21.176,24 

2. 
Rozbudowa kanalizacji podciśnieniowej Raczyce, ul. Wiejska 

dz. 995/5 
2020-05-12 14.187,53 

3. 
Rozbudowa kanalizacji podciśnieniowej Raczyce, ul. Nowa 

dz. 1049/8 
2020-12-23 18.833,97 

4. 
Rozbudowa kanalizacji podciśnieniowej Odolanów, 

ul. Cofalskiego dz. 1383/6 
2020-12-30 16.067,22 

Razem 70.264,96 
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Podsumowanie 2020 r. – oczyszczalnia ścieków 

Odebrano od mieszkańców Odolanowa z kanalizacji podciśnieniowej 125 573,00 m³ 

Odebrano od mieszkańców Raczyc z kanalizacji podciśnieniowej 32 109,00 m³ 

Odebrano od mieszkańców Uciechowa z kanalizacji podciśnieniowej 26 557,00 m³ 

Odebrano z OZK (suma) 184 239,00 m³ 

Odebrano od ZUK Odolanów (grawitacja Odolanów) 59 346,80 m³ 

Łącznie odebrano od mieszkańców 243 585,80 m³ 

Odebrano ścieków dowożonych 5 622,00 m³ 

Oczyszczono dodatkowo wody infiltracyjne, deszczowe (straty) 16 830,20 m³ 

Łącznie wprowadzono do rzeki Kuroch oczyszczonych ścieków  266 038,00 m³ 

Średnia dobowa oczyszczanych ścieków w roku 2020 728,87 m³/h 

Max średnio dobowy przepływ oczyszczalni wg pozwolenia wodnoprawnego 750,00 m³/h 

 

8) Odolanowski Dom Kultury  

 
1. Informacje ogólne: 

1.1. Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury - Janusz Lizurej 

1.2  Główna Księgowa - Emilia Prokop  

1.2. Odolanowski Dom Kultury został powołany na mocy uchwały XI/37/79 Rady Narodowej 

Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 31 października 1979 r. 

2. Wielkość zatrudnienia i koszty: 

2.1. Odolanowski Dom Kultury na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał 6 pracowników na umowę  

o pracę w tym 5 pracowników w wymiarze całego etatu oraz jednego w wymiarze ½ etatu. 

Ponadto w ramach umowy zlecenie zatrudniał 11 instruktorów. 

2.2. Wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosło: 309 997,96 zł. Wynagrodzenie 

bezosobowe (zawiera umowę o dzieło i umowę zlecenie) wyniosło: 30 179,43 zł. Składki na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 44 420,26 zł. 

3. Budżet Odolanowskiego Domu Kultury  

Odolanowski Dom Kultury otrzymał w 2020 r. dotację podmiotową w kwocie 520 000,00 zł. oraz 

dotację celową w kwocie 4 044,00 zł. 

Plan przychodów i wydatków wyniósł 630 700,00 zł. Wykonanie przychodów ogółem wyniosło 

626 624,28 zł. a wydatków 629 922,66 zł. 

 

4. Zakres wykonywanych zadań: 

Odolanowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną  

i wykonującą zadania w szczególności z zakresu upowszechniania kultury.  

Działalność Odolanowskiego Domu Kultury realizowana jest w szczególności w zakresie 

edukacji kulturalno-artystycznej, organizacji imprez kulturalno-artystycznych w szczególności 

koncertów, recitali, wernisaży, wystaw oraz działalności wydawniczej.   
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W zakresie działalności edukacyjno-artystycznych dom kultury prowadzi zajęcia zgodnie  

z przyjętym harmonogramem na dany rok szkolny. W roku 2020 ośrodek prowadził zajęcia  

w sekcjach tanecznych, muzycznych, wokalnych, teatralnych, gier logicznych, językowych, 

plastycznych. W ośrodku działa młodzieżowa orkiestra rozrywkowa. Z zajęć łącznie korzystało 

na dzień 1 stycznia 2020 r. średnio ok. 339 uczestników tygodniowo, z czego ok.  

32 uczestników to dorośli. Na dzień 1 września 2020 r. gotowość do udziału w zajęciach zgłosiło 

187 uczestników. Na znaczny spadek zainteresowania zajęciami w nowym roku kulturalno – 

artystycznym przełożyła się trwająca pandemia i obostrzenia związane z działalnością kulturalną.   

Odolanowskim Domu Kultury w roku 2020 organizował zajęcia ruchowe, których adresatem był 

pełnoletni odbiorca w tym grupa seniorów. W zakresie tego obszaru działalności uczestnik mógł 

skorzystać z zajęć z pilatesu, zumby, stretchingu, fitnesu, slavici. 

Przy Odolanowskim Domu Kultury działa Odolanowska Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra 

Rozrywkowa, Klub Seniora skupiający do 40 członkiń. Ośrodek współpracuje z Odolanowskim 

Towarzystwem Śpiewaczym, Chórem Marcinki działającym przy kościele św. Marcina, Chórem 

Barbara działającym przy parafii św. Barbary, szkołami, sołectwami i instytucjami z terenu GiM 

Odolanów  

Na terenie ODK działa muzeum regionalne, nad którym ODK sprawuje merytoryczny nadzór. 

ODK jest wydawcą lokalnej gazety „Dzwonek Odolanowski", która ukazuje się nieodpłatnie 

jeden raz w miesiącu w nakładzie 4500 egzemplarzy.  

W zakresie działalności kulturalno - artystycznej w roku 2020 Odolanowski Dom Kultury 

zrealizował wydarzenia o charakterze kulturalno artystycznym m.in. „Koncert Noworoczny”  

z udziałem Odolanowskich Chórów, Orkiestry oraz zaproszonych artystów, Koncert 

Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej z muzyką świąteczną, „Ferie z Kulturą”, „Gminny 

Koncert z okazji Dnia Kobiet”, którego był współorganizatorem, występy sekcji młodzieżowych 

działających w ODK.  W miesiącu październiku w kościele poewangelickim w porozumieniu  

z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej zrealizowano koncert muzyki 

Jazzowej. W okresie pandemii ośrodek opublikowała w mediach społecznościowych koncert 

„Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej” oraz uczestników Studia Piosenki działającego przy 

ODK 

Od marca 2020 r. ze względu na panującą pandemie koronawirusa zgodnie z wytycznymi GIS, 

oraz MKiDN ośrodek wstrzymał działalność kulturalno - artystyczną i odwołał wszystkie 

zaplanowane na rok 2020 imprezy, w tym koncerty o zasięgu lokalnym i masowym.  

ODK w porozumieniu z kinem „Ferment” zrealizował cyfrowy seans filmowy w miesiącu 

styczniu z premierami filmowymi. Z oferty kina /jednokrotnie/ skorzystało 389 widzów.  

Ośrodek realizował nieodpłatne zadania z zakresu obsługi nagłośnienia podczas uroczystości 

odbywających się na terenie Gminy i Miasta Odolanów oraz sprawował merytoryczną opiekę nad 

salą dawnego kościoła ewangelickiego w Odolanowie.  
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CZEŚĆ II: 

INFORMACJA O ZADANIACH I KOMPETENCJACH BURMISTRZA 

WYNIKAJĄCYCH Z USTAW I WYDAWANYCH NA ICH PODSTAWIE 

AKTÓW, W TYM UCHWAŁ RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW WRAZ  

Z DANYMI DOTYCZĄCYMI ICH REALIZACJI. 

SPRAWY OBYWATELSKIE 

W 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Odolanowie sporządzono następujące akty: 11 aktów 

urodzeń wpisanych z zagranicy do rejestru Stanu Cywilnego BUSC (transkrypcja); 95 aktów 

zgonów; 93 aktów małżeństw. Udzielono 22 ślubów cywilnych i zarejestrowano 14 rozwodów.  

Ponadto wydano 1064 odpisów aktów stanu cywilnego. Wprowadzono 831 aktów urodzeń, 

małżeństw i zgonów z ksiąg stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych BUSC tzw. 

migracja aktów. Wręczono 60 medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dodatkowo wydano 59 
zaświadczeń, zezwoleń oraz oświadczeń.  W biurze ewidencji ludności i dowodów osobistych w 

okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydano 751 dowodów osobistych, przyjęto 71 

zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, nadano 1111 numerów PESEL, przyjęto 

658 zgłoszeń dotyczących wymeldowań, zameldowań, wyjazdów na pobyt czasowy lub 

powrotów z pobytu czasowego, wydano 10 decyzji administracyjnych w sprawach 

meldunkowych, usunięto 175 niezgodności w rejestrze PESEL. Ponadto wpłynęło 38 wniosków  

o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru 

dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Wydano również 

246 zaświadczeń zawierających pełny wykaz osoby, której wniosek dotyczy z rejestru 

mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. 

ŁAD PRZESTRZENNY, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI,  

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKA WODNA 

1. INFORMACJA Z MIENIA KOMUNALNEGO: 

 

NABYCIE 

Gmina i Miasto Odolanów w 2020 r. dokonała nabycia nieruchomości w następujących 

miejscowościach: 

 

L

p 
Miejscowość Nr 

działki 

Powierzchnia 

[ha] 

Wartość 

[zł] 

Akt notarialny/ 

Zawiadomienie 

Z dnia 

1 Gliśnica 1052/5 0,0191 13 670,50 Akt Not. 1165/2020 2020-02-18 

2 Gliśnica 1055/29 0,0029 3 454,30 Akt Not. 1157/2020 2020-02-18 

3 Świeca 146/1 0,1500 21 693,40 Akt Not. 5030/2020 2020-09-10 

Ogółem 0,1720 38 818,20   

 

ZBYCIE 

Gmina i Miasto Odolanów w 2020 r. dokonała zbycia nieruchomości w następujących 

miejscowościach: 
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Lp

. 

Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

[ha] 

Wartość 

[zł] 

Akt notarialny/ 

Zawiadomienie 

Z dnia 

1 Odolanów 88/7 0,0947 48 552,69 Rep.A.2221/2020  2020-04-29 

2 Odolanów 88/4 0,0982 50 347,14 Rep.A.6423/2020 2020-11-13 

3 Odolanów 88/8 0,0949 48 655,23 Rep.A.6415/2020 2020-11-13 

4 Odolanów 88/11 0,0985 50 500,95 Rep.A.11385/2020 2020-10-27 

5 Odolanów 88/10 0,0910 46 655,70 Rep.A.11385/2020 2020-10-27 

OGÓŁEM  0,4773 244 711,71   

 

2. UCHWAŁA NR XIV/134/19 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku, zadania własnego związanego 

z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko 

Wielkie.  

 

3. UCHWAŁA NR XVI/151/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 27 marca 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku, zadania własnego związanego 

z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko 

Wielkie. 

 

4. UCHWAŁA NR XVI/152/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 27 marca 

2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2020 roku". 

 

5. UCHWAŁA Nr XLI/382/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 20 czerwca 

2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy 

i Miasta Odolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania. 

W roku 2020 r. Gmina i Miasto Odolanów udzieliła Gminnej Spółce Wodnej  

w Odolanowie dotacji w kwocie 15 000 zł na wykonanie konserwacji rowów:  

a) miejscowość Garki: 

- rów o nazwie R-a 6 - mechaniczne odmulenie rowu na odcinku 365,00 mb wraz  

z  rozplantowaniem urobku. 

- rów o nazwie R-a 8 - mechaniczne odmulenie rowu na odcinku 270,00 mb wraz  

z  rozplantowaniem urobku. 

- rów o nazwie R-a 7 - mechaniczne odmulenie rowu na odcinku 250,00 mb wraz  

z  rozplantowaniem urobku. 

b) miejscowość Świeca I: 

 – rów o nazwie R-s 1 - mechaniczne odmulenie rowu na odcinku 810,00 mb wraz  

z rozplantowaniem urobku. 

c) miejscowość Boników: 
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- rów o nazwie R-B 10 - mechaniczne odmulenie rowu na odcinku 612,69 mb wraz  

z rozplantowaniem urobku. 

o łącznej długości 2 307,69mb  

 

Dotację rozliczono 30.11.2020r. 

 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA: 

6.1 Azbest: 

W 2020 roku gmina Odolanów przeprowadziła program „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Odolanów”. W ramach programu gmina pozyskała dotację z WFOŚiGW  

w Poznaniu w wysokości 63.196,00 zł., co stanowiło 70% wartości zadania. 

W wyniku programu zutylizowano 180,56 ton wyrobów zawierających azbest. 

6.2 Decyzje środowiskowe:  

W 2020 roku do tut. Urzędu wpłynęło 8 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

7. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE: 

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów w 2020 roku wydał 200 decyzji o warunkach zabudowy,  

z czego 196 decyzji pozytywnych oraz 4 decyzje odmowne. Wydano również 33 decyzje  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wszystkie pozytywne.  

W 2020 roku nie prowadzono procedury uchwalenia nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz nie wszczynano procedury zmiany obowiązującego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

8. GOSPODARKA WODNA  

8.1 Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z odwodnieniem ścieżki rowerowej -całkowity 

koszt kontraktu - 3 386 921,97 

Prace prowadzono w okresie: 18.10.2019r. - 06.08.2020r. 

Przedmiotowa inwestycja miała na celu przebudowę istniejącej grobli przeciwpowodziowej 

zlokalizowanej na brzegu rzeki Barycz w km od 118+140 do 119+095 w miejscowości 

Odolanów. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 948, 1421, 1232/2, 1235, 1237, 1233 

obręb Odolanów oraz 1934 obręb Tarchały Wielkie. 

W ramach zamierzonego zadania dostosowano korpus grobli ziemnej do wymagań wynikających 

z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Odbudowa obwałowania wynikała z wyniesienia korony grobli w dostosowaniu do osiąganych 

poziomów wód miarodajnych i kontrolnych oraz przez doszczelnienie korpusu wału i podłoża 

wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych obejmujących korpus grobli. Doszczelnienie 

grobli ziemnej polegało na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej 
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(winylowej) wykonanej z twardego PCV o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na 

promieniowanie UV. Ścianka ta stanowi również zabezpieczenie przed penetracją korpusu grobli 

przez gatunki zwierząt traktujące obiekt, jako miejsce rozrodu i przebywania (np. bobry).  

W ramach przebudowy grobli na jej koronie wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Na skarpie 

odpowietrznej wykonane zostaną schody żelbetowe. 

Zakres prac: 

  1. Roboty przygotowawcze i towarzyszące: roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, wycinka drzew, karczowanie pni, wywóz korzeni i pni, zabezpieczenie drzew przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

       2. Roboty zimne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne - rozbiórka istniejącej 

grobli, roboty ziemne – formowanie nasypów – budowa nowej grobli, montaż ścianek 

szczelnych, humusowanie skarp, ułożenie biodegradowalnej siatki przeciwerozyjnej na skarpie, 

       3. Nawierzchnie chodnikowe: ułożenie obrzeży na ławie betonowej, wykonane podbudowy z 

kamienia łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, 

       4. Roboty betonowe: wykonanie schodów betonowych, 

       5. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: obsianie skarp trawą, 

       6. Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi z PCV, 

       7. Regulacja skrzynek żeliwnych zasuw i rewizji. 

 

INWESTYCJE GMINNE W TYM GMINNE DROGI, ULICE, MOSTY, PLACE 

ORAZ ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

1. INFORMACJA W SPRAWIE NADANIA NAZW ULICOM: 

 

a) UCHWAŁA NR XXI/182/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Świeca. Uchwała została 

zrealizowana poprzez zamówienie tablicy z nazwą miejscowości oraz zamontowanie w terenie. 

 

b) UCHWAŁA NR XXI/183/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Raczyce. Uchwała została 

zrealizowana poprzez zamówienie tablicy z nazwą miejscowości oraz zamontowanie w terenie. 

  

c) UCHWAŁA NR XXI/184/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów. Uchwała została 

zrealizowana poprzez zamówienie tablicy z nazwą miejscowości oraz zamontowanie w terenie. 

 

d) UCHWAŁA NR XXII/193/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 5 listopada 

2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów. Uchwała została 

zrealizowana poprzez zamówienie tablicy z nazwą miejscowości oraz zamontowanie w terenie. 

 

e) UCHWAŁA NR XXII/194/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 5 listopada 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXI/184/20 z dnia 

24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w miejscowości Odolanów. 
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f) UCHWAŁA NR XXIII/198/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 14 

grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wierzbno. 

Uchwała została zrealizowana poprzez zamówienie tablicy z nazwą miejscowości oraz 

zamontowanie w terenie. 

 

2. UCHWAŁA NR XV/141/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 10 lutego 

2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Odolanów na rzecz 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

3. UCHWAŁA NR XVI/148/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 27 marca 

2020 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze 

wojewódzkiej nr DW 444, ul. Kaliska w miejscowości Odolanów. 

 

4. UCHWAŁA NR XXI/180/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

 

5. WYKAZ INWESTYCJI DROGOWYCH ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GIM 

ODOLANÓW w 2020 r.: 

 

Miasto Odolanów 

1.) Przebudowa drogi gminnej nr 796342P ul. Sowińskiego w Odolanowie. 

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, gr. 8 cm wraz z wykonaniem wjazdów do 

posesji, szer. 2,5 m, dł. 0,225 km. Wykonawca ZUK w Odolanowie. 

Całkowity koszt wykonania inwestycji: 127.597,34 zł.   

 

Gmina Odolanów 

1.) Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 796293P ul. Kolejowej w Tarchałach 

Wielkich - etap II. Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę 

betonową gr. 8 cm, dł. 0,483 km, szer. 1,4 - 2,0 m wraz z wymianą krawężnika i utwardzeniem 

kostką betonową wjazdów do posesji - etap II. Wykonawca ZUK w Odolanowie.  

Całkowity koszt wykonania inwestycji: 132.340,00 zł. 

 

2.) Przebudowa drogi gminnej nr 796301P ul. Głównej w Garkach - etap II. 

Wykonanie odnowy nawierzchni asfaltowej jezdni na dł. 0,348 km. Budowa chodnika 

jednostronnego i wjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie przejścia dla pieszych  

(znaki poziome i pionowe aktywne D-6 typu sing Flash, zasilanie solarne). Wykonanie kanału 

deszczowego z rur. PVC Ø 250 na dł. 266,4 m. Wykonawca: INTERBUD, Bartosz Kosecki, 

Kalisz.  

Całkowity koszt wykonania inwestycji: 457.681,70 zł. 

Dofinansowanie w kwocie 207.859,00 zł. z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

3.) Przebudowa drogi gminnej nr 796393P ul. Nowej w Uciechowie-etap II. 

Wydłużenie istniejącej nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej, 

dł. 0,077 km, szer. 5 m. Wykonawca ZUK w Odolanowie. 
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Całkowity koszt wykonania inwestycji:  64.678,58 zł. 

 

4.) Przebudowa drogi gminnej nr 796368P Boników - Granowiec  (ul. Polna w Bonikowie). 

Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej gr. 6 cm, szer. 4 m na dł. 0,457 km. Utwardzenie 

wjazdów do posesji z betonu asfaltowego. Odcinek od drogi powiatowej nr 5335P Odolanów- 

Boników - Sośnie. Wykonawca INTERBUD, Bartosz Kosecki, Kalisz. 

Całkowity koszt wykonania inwestycji OT na kwotę 311.918,72 zł. 

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego FOGR w kwocie 74.477,29 zł. 

 

5.) Przebudowa drogi gminnej nr 796306P ul. Strażackiej w Wierzbnie. 

Wykonanie dodatkowej nawierzchni ścieralnej jezdni asfaltowej, gr. 5 cm, szer. 3,5 m, dł. 0,6 

km. Poszerzenie drogi o naw. asfaltowej na odc. 0,270 km do szer. 5 m. Utwardzenie wjazdów do 

posesji kostką betonową. Odwodnienie drogi poprzez wykonanie dodatkowych kratek 

ściekowych i przykanalików, remont przepustu drogowego. 

Wykonanie SKR Przygodzice z siedzibą w Czarnymlesie.  

Całkowity koszt wykonania inwestycji: 411.046,77 zł.  

Dofinansowanie w kwocie 233.866,77 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

6.) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów w pasie drogi powiatowej nr 5328P. 

Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142 m, szer. 2-2,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm  

(pow. 8827,4 m2), wykonanie wjazdów do posesji z kostki gr. 8 cm, bariery ochronne na  

dł. 500 m, zabezpieczenie rowu płyty jumby 582 m2, poszerzenie jezdni drogi asfaltowej - 2161,5 

m2. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na dł. 1630 m. Remont i przedłużenie istniejących 

przepustów drogowych w ilości 3 szt. Wykonawca: Bruk i Handel, Włodzimierz Kasprzak, 

Koźmin.  

Całkowity koszt wykonania inwestycji: 3.082.362,94 zł. 

Dofinansowanie w kwocie 716.867,70 zł. w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy i Miasta 

Odolanów” w ramach działania 9.2 ”Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich  

i powojskowych” Poddziałania 9.2.2 Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, 

przemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach 

WRPO 2014-2020”. 

 

6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: 

 

Liczba postępowań wszczętych i prowadzonych w 2020 r. zgodnie z ustawą PZP - 35 w tym na:  

roboty budowlane - 15 o wartości 3 284 935,77 zł netto 

dostawy - 3 o wartości 1 878 732,90 zł netto 

usługi - 17 o wartości 5 500 374,25 zł netto 

Liczba postępowań poniżej progu 30 tys Euro, prowadzonych zgodnie z "Wewnętrznym 

regulaminem" Urzędu GiM Odolanów: 

1075 - o wartości 4 535 638,79 zł netto  
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WODOCIĄGI I ZAOPATRZENIE W WODĘ, KANLAIZACJĘ, USUWANIE  

I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU, GOSPODARKA ODPADAMI 
 
1. UCHWAŁA nr III/41/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia  

28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

obszarze Gminy i Miasta Odolanów.  

 

2. UCHWAŁA nr XXXVII/352/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 8 marca 

2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego 

Spółki z o.o. w Raczycach na lata 218-2021 

3. UCHWAŁA nr XLI/379/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW  

z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Odolanowski Zakład Komunalny 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy i Miasta Odolanów 

dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

Zadanie wykonane poprzez podpisanie umowy z Odolanowskim Zakładem Komunalnym Spółka 

z o.o. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Umowę podpisano 

we wrześniu 2018 r., będzie obowiązywać od września 2019 r. Umowa była niezbędna we 

wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania: Budowa punktu 

gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce. Gmina uzyskała dofinansowanie 

na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zadanie w realizacji. Kwota 

dofinansowania 1 057 472,51 zł. PSZOK wybudowany został w sierpniu 2020 r., otwarty  

w marcu 2021 r. 

4. UCHWAŁA nr XLII/388/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 6 sierpnia 

2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

Uchwała na bieżąco realizowana, przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie muszą spełniać 

wymagania określone w nowej uchwale.  

5. UCHWAŁA NR XVII/159/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 6 maja 

2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków, 

w taryfie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Raczycach. 

 

6. UCHWAŁA NR XVII/160/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 6 maja 

2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków, 

w taryfie Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Odolanowie. 

 

7. UCHWAŁA NR XVIII/161/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 5 czerwca 

2020 r. w sprawie podziału obszaru Gminy i Miasta Odolanów na sektory. 

 

8. UCHWAŁA NR XIX/168/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Odolanów. 

 

https://www.bip.odolanow.pl/plik,2880,352-pdf.pdf
https://www.bip.odolanow.pl/plik,2880,352-pdf.pdf
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9. UCHWAŁA NR XX/177/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 2 lipca 2020 

r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

10. UCHWAŁA NR XXIV/207/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonywania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. 

 

11. UCHWAŁA NR XXIV/209/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę 

nieruchomości na rzecz spółki komunalnej Odolanowskiego Zakładu Komunalnego spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raczycach. 

 

12. UCHWAŁA nr XXIX/258/17 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia  

12 czerwca 2017 r. sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy  

i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (obowiązywała w 

2020 r.). 

  

Uchwała realizowana jest każdego roku budżetowego. W ramach ochrony środowiska Gmina  

i Miasto Odolanów udziela dotacji celowych na dofinansowanie zakupu urządzeń przydomowych 

oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów. W roku 2020 

dofinansowano 10 sztuk oczyszczalni. 

  

13. UCHWAŁA NR V/57/19 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 22 lutego 

2019r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 

węglowego na ekologiczne źródła ciepła (obowiązywała w 2020 r.). 

UCHWAŁA NR VII/73/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr V/57/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 

węglowego na ekologiczne źródła ciepła (obowiązywała w 2020 r.). 

Uchwała realizowana jest każdego roku budżetowego. W ramach ochrony środowiska Gmina  

i Miasto Odolanów udziela dotacji celowych na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 

węglowego na ekologiczne źródła ciepła ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów. W 2020 

roku zostało wymienionych 35 szt. starych kotłów ogrzewania w gospodarstwach domowych, na 

łączną kwotę 87 500,00 zł.  

14. GOSPODARKA ODPADAMI 

 Uchwały podjęte w 2020 r. związane z gospodarką odpadami: 

1. Uchwała nr XV/143/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

 

http://www.bip.odolanow.pl/plik,2122,258-pdf.pdf
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1704
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1704
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2. Uchwała nr XV/144/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Uchwała nr XVIII/161/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie 

podziału obszaru Gminy i Miasta Odolanów na sektory.  

 

3. Uchwała nr XX/172/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej 

opłaty.  

 

4. Uchwała nr XX/173/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek 

o określonej pojemności.  

 

5. Uchwała nr XX/174/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

6. Uchwała nr XX/175/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczenia opłaty.  

 

7. Uchwała nr XX/176/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości.  

 

8. Uchwała nr XXIV/208/20 Rada Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XX/176/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości.  

 

 W 2020 r. kolejny raz zwiększyła się ilość odpadów odbieranych z terenów 

nieruchomości zamieszkiwanych przez mieszkańców i z firm, instytucji. Firmami, które 

odbierały odpady od mieszkańców naszej gminy były Zakład Oczyszczania i Gospodarki 

Odpadami „MZO” S. A. z Ostrowa Wielkopolskiego i od lipca P.W. Kosz Barbara Nowicka, 

Wszewilki , ul. Sulmierzycka 51. Firma zostały wybrane w przetargach. Odbierały odpady 

segregowane, zmieszane i bio. Z uwagi na to, że w nowym przetargu została złożona tylko jedna 

oferta gmina została podzielona na sektory. Podział na 4 sektory sprawił, że w kolejnym 

przetargu wystartowały 4 przedsiębiorstwa. Przyniosło to niższe ceny w porównaniu do 

pierwszego przetargu. 

 Olbrzymi wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych spowodował 

wzrost stawek dla mieszkańców od 80 % do 100 %. Aby ograniczyć koszty systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi gmina od października wprowadzi osobny odbiór popiołów. Koszt 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1705
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1705
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1705
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/1705
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/4743
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/4743
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5787
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5787
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5787
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5785
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5785
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5785
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5784
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5784
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5786
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5786
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5786
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5786
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5788
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5788
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/5788
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pojemnika został po stronie mieszkańców. Zaoszczędzona została kwota za zagospodarowanie. 

Tona za zagospodarowania popiołu kosztowała w 2020 r. 270 zł, a odpadów zmieszanych 624 zł. 

Od października do grudnia zebrano 202 ton popiołów. Popioły odbierało Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Miasta EKO z Kalisza.   

 W 2020 r. została wykonana inwestycja pn. „Budowa punktu gromadzenia odpadów 

problemowych w miejscowości Raczyce”. Punkt spełnia rolę punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, składa się z ogrodzonego, utwardzonego placu, na którym znajdują się 

pojemniki i kontenery na odpady, drogi dojazdowej, drogi przeciwpożarowej, placu 

manewrowego i zbiornika ppoż. 

 W 2020 r. złożono 2224 nowych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost liczby składanych deklaracji o ponad 200 % 

w stosunku do roku 2019 wynikał z wprowadzenia częściowych zwolnień z opłaty za 

kompostowania bioodpadów w wysokości 2 zł od osoby i ustawowej zmiany wprowadzającej 

obowiązek segregacji, co spowodowało konieczność zmiany deklaracji. Zgodnie z wszystkimi 

obowiązującymi deklaracjami na koniec 2020 r. wykazane było 13 096 mieszkańców.  

 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały 

koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych, zagospodarowania i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych 3.832.843,30 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 77.371,00 zł, obsługi administracyjnej systemu 158.394,05 zł, w tym wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.815,46 zł. Koszty przymusowego ściągania 

należności 679,15 zł. 

OCHRONA ZDROWIA 

1. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020” 

przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIII/321/17 z dnia 13 listopada 2017 

roku. Dnia 11 lutego 2020 roku został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu 

zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 -

2020” w roku 2020. Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. 

2. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej  

50 roku życia na lata 2018 – 2020” przyjęto uchwałą nr XLII/389/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku. 

Dnia 29 lipca 2020 roku został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu 

polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie 

dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018 – 2020” w roku 2020.  Dnia 13 sierpnia 2020  

roku została złożona oferta ZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie.   

Dnia 1 października 2020 roku wpłynęło do Urzędu pismo od lekarzy z Przychodni Lekarza 

Rodzinnego w Odolanowie z powiadomieniem o niedostatecznym dostępie do szczepionek 

i niemożnością przeprowadzenia szczepień. 

3. Uchwała nr XVI/149/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2020r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/381/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 

2018r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". 
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Przedmiotowa uchwała  dotyczyła zmiany okresu realizacji projektu oraz wysokości wkładu 

własnego jst. Projekt realizowany w formule partnerskiej, w której liderem jest Gmina i Miasto 

Stawiszyn. W projekcie uczestniczą wszystkie jednostki JST z terenu AKO. Dnia 29 lipca 2020 r. 

podpisano aneks nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.06.906.03-

30-0004/18 pt. "Program profilaktyki nowotworów skóry w AKO". Projekt w trakcie realizacji. 

W 2020 r. dokonano zakupu domeny internetowej wraz z systemem rejestracji. 

 

4. Uchwała nr XXIII/201/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2020r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/380/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 

2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. "Program zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV na terenie Aglomeracji 

Kalisko - Ostrowskiej".  

Projekt realizowany w formule partnerskiej, w której liderem jest Starostwo Powiatowe w 

Kaliszu. W projekcie uczestniczą wszystkie jednostki JST z terenu AKO. Przedmiotowa uchwała 

dotyczy aneksowania porozumienia ze względu na zmianę partnerów oraz terminu realizacji 

projektu, aktualizację planowanego budżetu projektu, a także dodanie do jego zakresu 

dodatkowego zadania obejmującego zakup środków ochrony indywidualnej oraz 

sprzętu/urządzeń medycznych dla szpitali z terenu AKO, w ramach przeciwdziałania, walki  

i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. 

 

5. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy i Miasta Odolanów 

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej działało 910 firm prowadzących działalność gospodarczą. Firm posiadających 

statut aktywnej było 793, natomiast 117 podmiotów miało status zawieszonej. Zgodnie z PKD 

większość firm wykonywanej działalności związana była pracami budowlanymi, remontowymi  

i wykończeniowymi oraz stolarką. Do pozostałych najczęściej wpisanych sektorów działalności 

należą: sprzedaż detaliczna i wyspecjalizowana w sklepach oraz poprzez internet, handel na 

straganach i targowiskach, transport, wykonywanie szeroko rozumianych usług. Na terenie gminy 

Odolanów funkcjonują 84 firmy wpisane do KRS.  

POLITYKA SPOŁECZNA 

1. UCHWAŁA NR XIII/129/19 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 9 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 

Społecznej w roku 2020. 

2. UCHWAŁA NR XXIII/204/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 14 

grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XIII/128/19 

z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

3. UCHWAŁA NR XXIII/205/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 14 

grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 
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świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

EDUKACJA 

1. UCHWAŁA NR XIX/166/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów publicznych  

2. UCHWAŁA NR XXI/185/20 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Odolanów 

w roku szkolnym 2020/2021 

SPORT I REKREACJA 

Gmina i Miasto Odolanów posiada bogatą infrastrukturę sportowo - rekreacyjną.  

W 2020 r. wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku: Raczyce-Uciechów. Dobiegły też 

końca prace prowadzone przez powiat na odcinku Baby-Wierzbno. W kosztach budowy 

partycypowała gmina Odolanów. 

Miejscem rekreacji i urządzania imprez kulturalnych jest odolanowski Park Natury mieszczący 

się przy ulicy Bartosza. Przy ulicy Kaliskiej rozciąga się park rekreacyjno-wypoczynkowy 

nazywany Parkiem „600-lecia miasta”. Natomiast przy ul. 1 Maja znajduje się Park Miejski  

z placem zabaw i parkiem linowym – obecnie w przebudowie.  

Na terenie Gminy i Miasta Odolanów aktywnie działają kluby i organizacje sportowe,  

w tym Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolny Związek Sportowy oraz Uczniowskie Kluby 

Sportowe istniejące przy szkołach. Każdego roku przyznawane są przez Burmistrza GiM 

Odolanów stypendia sportowe. Za rok 2020 r. Komisja stypendialna przyznała jedno stypendium 

dla zawodnika, który osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

Na terenie GiM Odolanów istnieją 32 place zabaw natomiast w 2020 r. zmodernizowano jeden 

plac przy sali wiejskiej w Wierzbnie, 7 hal sportowych w tym sala sportowa PILAWA w 

Odolanowie. Przy szkołach w Garkach, Raczycach, Świecy i Odolanowie istnieją boiska 

wielofunkcyjne. Natomiast przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie znajduje się 

ORLIK oraz korty tenisowe. Boisko ORLIK znajduje się również we wsi Tarchały Wielkie. 

Gmina posiada 15 boisk trawiastych i sportowych do gry w piłkę nożną. Dodatkowo Stadion 

Miejski w Odolanowie posiada boiska treningowe. Również przy Zespole Szkół w Odolanowie 

znajduje się boisko trawiaste z bieżnią ogólną oraz boisko treningowe. Przy szkole w Wierzbnie 

istnieje boisko trawiaste do mini piłki nożnej.  Przy Zespole Szkół w Odolanowie, przy sali 

wiejskiej w Gliśnicy oraz przy szkole w Wierzbnie znajdują się boiska do siatkówki. Boiska do 

piłki plażowej istnieją: przy Basenie Miejskim w Odolanowie, przy Zespole Szkół w Odolanowie 

oraz w Świecy i Gliśnicy. W odolanowskim Parku Natury, na osiedlu przy ul. Gimnazjalnej  

w Odolanowie, ponadto na ulicy Osiedlowej w Odolanowie, a także w Tarchałach Wielkich, 

Kaczorach, Nadstawkach, Bonikowie zlokalizowane są siłownie zewnętrzne. W sezonie letnim 

uruchamiany jest odkryty Basen Miejski przy ul. Słonecznej w Odolanowie.  
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PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI  

ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZECIWPOWODZIOWA  

W TYM, WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE GMINNEGO  

MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO 

1. Ochrona przeciwpożarowa 

1.1. Informacje ogólne 

Na terenie Gminy i Miasta Odolanów działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie 

jednostki OSP /Odolanów i Tarchały Wielkie/ włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego KRSG i stanowią operacyjne zabezpieczenie nie tylko Gminy i Miasta Odolanów, ale 

i Powiatu Ostrowskiego. Jednostka OSP Odolanów włączona jest do struktur obwodowych 

Województwa Wielkopolskiego. 

Wszystkie jednostki OSP skupiają w swych szeregach ogółem 450 członków w tym także 

kobiety. Ponadto przy jednostkach OSP Boników, OSP Garki, OSP Raczyce, OSP Wierzbno, 

OSP Tarchały Wielkie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

Wszystkie jednostki OSP posiadają strażnice, w których zlokalizowanych jest 18 boksów 

garażowych. 

W roku 2020 na terenie Gminy i Miasta Odolanów zanotowano ogółem 358 zdarzeń,  

w tym 102 pożarów, 250 miejscowych zagrożeń, 6 fałszywych alarmów. 

Poszczególne jednostki OSP brały udział w zdarzeniach: 

l.p. OSP Pożary Miejscowe  

zagrożenia 

Fałszywe 

alarmy 

Razem 

                               Ilość wyjazdów 

1. Odolanów 39 142 3 184 

2. Tarchały Wielkie 24 41 3 68 

3. Raczyce 11 18 - 29 

4. Garki 5 14 - 19 

5. Uciechów 6 11 - 17 

6. Wierzbno 6 9 - 15 

7. Huta 2 10 - 12 

8. Świeca 5 3 - 8 

9. Nabyszyce 3 - - 3 

10. Tarchały Małe - 2 - 2 

11. Gliśnica 1 - - 1 

12. Boników - - - 0 

13. Gorzyce Małe - - - 0 

             Ogółem 102 250 6 358 

Jednostki OSP w swoich środowiskach prowadzą działalność kulturalno – oświatową, jak np. 

spotkania środowiskowe, pikniki, festyny, angażują się również w przedsięwzięcia inicjowane 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.  
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PROMOCJA GMINY,  

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Promocja miała na celu wspieranie rozwoju gminy w 2020 r. Na bieżąco odbywało się 

współtworzenie oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta  

w Odolanowie, jak również Biuletynu Informacji Publicznej. Utrzymywano współpracę ze 

szkołami, lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorcami. 

W ramach promocji Gminy i Miasta Odolanów w 2020 r. zorganizowane były następujące 

imprezy: 

1. Koncert Noworoczny z udziałem Odolanowskich Chórów i Orkiestry Dętej 

2. Gminny Dzień Kobiet 2020  

3. Turniej Piłki Nożnej im. gen Glabisza  

4. 100 - lecie MLKS ODOLANOVIA 

Gmina i Miasto Odolanów współpracuje z niżej wymienionymi miastami partnerskimi: 

Nr Miasto partnerskie Data podpisania umowy 

1. Heringen Helme – Niemcy 23 lipca 1984 r 

2. Saulkrasti – Łotwa 17 listopada 2000 r. 

3. Nieśwież – Białoruś 15 stycznia 2005 r. 

4. La Meziere – Francja 30 lipca 2005 r. 

5. Heringen Werra – Niemcy 21 czerwca 2007 r. i 

26.07.2007r. 

6.  Martvili - Gruzja 29 lipca 2017 r. 

Pandemia koronawirusa zdominowała 2020r. i wpłynęła na wszystkie dziedziny życia. W tym 

trudnym czasie zdecydowana większość zaplanowanych imprez nie została zrealizowanych, 

wśród nich tradycyjne Dni Odolanowa. Najważniejsze stało się bezpieczeństwo mieszkańców. 

COVID-19 całkowicie zmienił naszą rzeczywistość - również w obszarze współpracy z miastami 

partnerskimi. Współpraca ta jednak nie ustała, a jedynie została ograniczona w czasie epidemii. 

 

WSPIERANIE I UPOWSZWECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWEJ, W TYM 

TWORZENIE WARUNKÓW DO DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK 

POMOCNICZYCH I WDRAŻANIE PROGRAMÓW POBUDZANIA 

AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ORAZ WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ 

NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

1. Fundusz Sołecki 

Na mocy uchwały nr XLV/348/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia  

28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących Fundusz Sołecki, Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na 

wyodrębnienie środków finansowych stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy. 

Wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, 

w którym uchwała została podjęta. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć 

zgłaszanych i podejmowanych przez gminne jednostki pomocnicze.  
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1.2. Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2020 r. – wykonane zadania w poszczególnych 

miejscowościach: 

BABY: 

- rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach - dokumentacja projektowa 

- doposażenie wiaty i zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Babach 

 

BONIKÓW: 

- remont drogi gminnej w Bonikowie 

- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Bonikowie 

- budowa oświetlenia ulicy Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie 

- budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie 

 

GARKI: 

 - doposażenie Sali wiejskiej w Garkach - zakup kosiarki i kosy 

- przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Garkach 

- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Garkach 

 

GLIŚNICA: 

- modernizacja Sali wiejskiej w Gliśnicy 

 

GORZYCE MAŁE:  

- termomodernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych 

- modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych - remont łazienek 

 

HUTA:  

- remont drogi gminnej Huta - Świeca 

- doposażenie sali wiejskiej w Hucie 

 

KACZORY:  

- budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Kaczorach 

- zakup kosiarki i kosy spalinowej dla sołectwa Kaczory 

 

NABYSZYCE: 

- doposażenie pojazdu OSP Nabyszyce 

- modernizacja budynku remizy OSP w Nabyszycach 

- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nabyszycach 

- modernizacja Sali wiejskiej w Nabyszycach 

 - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach 

 

NADSTAWKI:  

- budowa drogi gminnej w Grochowiskach - dokumentacja projektowa 

- doposażenie Sali wiejskiej w Nadstawkach 

- modernizacja Sali wiejskiej w Nadstawkach 

 

RACZYCE:  

- budowa oświetlenia ulicznego ulicy Borowikowej i Spacerowej w Raczycach 

- bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Raczycach 

 

ŚWIECA I:  

- doposażenie sali wiejskiej w Świecy I 
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- zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świecy I 

- modernizacja sali wiejskiej w Świecy I 

 

ŚWIECA II:  

- zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świecy II 

 

TARCHAŁY MAŁE: 

- doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Małych 

- modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych 

 

TARCHAŁY WIELKIE:  

- przebudowa chodnika ulicy Kolejowej w Tarchałach Wielkich 

- doposażenie, modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Tarchałach 

Wielkich  

- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich 

 

UCIECHÓW:  

- przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej w Uciechowie 

- modernizacja Sali wiejskiej w Uciechowie 

- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Uciechowie 

 

WIERZBNO:  

- zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie 

- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Wierzbnie 

 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Dnia 9 grudnia 2019 r. Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwałą nr XIII/126/19 przyjęła 

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.  

 Program współpracy określa cele, zasady i formy współpracy, wskazuje zakres 

przedmiotowy i zadania priorytetowe, okres i sposób realizacji programu, wysokość środków 

finansowych, tryb powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach ofert oraz sposób tworzenia programu i oceny jego realizacji. Program 

Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, realizowany był przez cały 2020 rok. W 2020 r.  

z organizacjami pozarządowymi podpisano na podstawie uchwały o sporcie 11 umów, na 

podstawie ogłoszonego konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji  

i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 2 umowy. 

Natomiast w trybie pozakonkursowym na podstawie art. l9a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zawarto 9 umów. Na realizację programu współpracy zaplanowano 

kwotę 400 000,00 zł.  
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CZĘŚĆ III  

 
PROGRAMY, STRATEGIE 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

1. Informacje ogólne  

Gminny program opieki nad zabytkami zakłada realizację następujących priorytetów: 

a) rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, jako element rozwoju społeczno gospodarczego 

gminy i miasta, 

b) ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego, 

c) badania i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca budowaniu 

tożsamości, 

Na opiekę nad zabytkami należącymi do gminy w analizowanym okresie wydatkowano środki 

finansowe z budżetu gminy na kontynuację rozpoczętej rewitalizacji kościoła poewangelickiego. 

Rewitalizacja kościółka dobiegła końca. Dofinansowano dalsze prace przy renowacji kościoła 

pw. św. Marcina w Odolanowie – zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków. 

Gmina na bieżąco współpracuje z właścicielami zabytków położonych na terenie gminy i miasta i 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, co ma na celu poprawę ich stanu zachowania. 

 Obiektami wpisanymi do wojewódzkiego rejestru zabytków są obiekty nieruchome: 

- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. MARCINA w Odolanowie 

  kościół murowany z 1794 r. nr dec.573/Ka z dnia 19-05-1954r. 

- KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. BARBARY w Odolanowie 

   kościół drewniany z 1784 r. nr dec. 577/Ka z dnia 19-05-1954r. 

 - KOŚCIÓŁ EWANGELICKI  

    murowany z lat 1770 -1780 nr Rej. 519/A z dnia 31-12-1990r.  

- UKŁAD URBANISTYCZNY 

   XV-XVII, druga połowa XIX w.  Rej. 577/A z dnia 15-04-1993r. 

Najcenniejsze obiekty ruchome: 

Lp Zabytek Forma własności Nr w rejestrze i data 

wpisania 

   1.  Krzyż przydrożny z rzeźbami 

w Odolanowie 

Własność kościelna 1/B/Ka 

01.06.1968 

   2. Krzyż przydrożny z rzeźbami 

w Nabyszycach 

Własność prywatna  

/kościelna/ 

99//B/Ka 

26.06.1989 

   3. Krzyż przydrożny z rzeźbami 

w Bonikowie 

Własność prywatna 149/B/Ka 

20.12.1994 

   4. Krzyż przydrożny z rzeźbami 

w Raczycach 

Własność prywatna 

/kościelna/ 

154/B/Ka 

14.06.1995 

  5. Krzyż przydrożny z rzeźbami 

w Kurochu 

Własność prywatna 

/kościelna/ 

156/B/KA 

16.06.1995 
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  6. Wyposażenie i wystrój zboru 

poewangelickiego – 8 pozycji 

Własność komunalna 

Urząd GiM 

 

28/Wlkp/B 

20.06.2000 

 

Gmina i Miasto Odolanów na bieżąco informuje właścicieli obiektów zabytkowych  

o możliwościach pozyskania środków na odnowę zabytku udzielając merytorycznej pomocy  

w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków na odnowę zabytku. 

2. Realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami 

Gmina i Miasto Odolanów posiada pełną wymaganą dokumentację w postaci kart adresowych 

dotyczącą wszystkich obiektów zabytkowych objętych wojewódzką ewidencją zabytków  

z ustaloną szczegółową lokalizacją (nr działki, nr księgi wieczystej oraz właścicieli obiektów). 

Zinwentaryzowane obiekty znajdujące się pod opieką konserwatorską to w przeważającej części 

budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej (poczta, szkoły, dworce), zespoły 

dworskie, leśniczówki, budynki gospodarcze. Jest ich w naszej Gminie 291,  

z czego 16 w bardzo złym stanie technicznym. Gmina i Miasto Odolanów posiada opracowaną 

gminną ewidencję zabytków archeologicznych.  

3. Badania i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości 

W roku 2020 prowadzono bieżącą aktualizację gminnej ewidencji zabytków wynikającą  

z rozbiórek, modernizacji i remontów obiektów oraz zmian dotyczących stosunków 

własnościowych. Kopie kart adresowych obiektów znajdują się u sołtysów celem monitorowania 

obiektów zabytkowych. 

4. Edukacja i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym Gminy i Miasta 

Edukacja i promocja zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego Gminy  

i Miasta Odolanów realizowana jest poprzez: 

- wykorzystanie istniejącej ścieżki rowerowej do celów turystyczno – edukacyjnych do promocji 

obiektów zabytkowych oraz zasobów dziedzictwa archeologicznego, 

- omawianie tematyki ochrony dziedzictwa narodowego na lekcjach w szkołach podstawowych i 

liceum, 

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

kulturalnych i edukacyjnych. Między innymi organizowanie wieczorów poetyckich, wystaw 

malarskich czy wernisaży przez Odolanowski Dom Kultury w budynku kościoła 

poewangelickiego. 

5. Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy i Miasta Odolanów 

Wykorzystanie istniejących szlaków turystycznych do promocji zabytków oraz dziedzictwa 

archeologicznego gminy poprzez realizację kampanii promocyjnej produktów turystycznych 

m.in.: 

-  Szlakiem krzyży Pawła Brylińskiego, 

- Szlak pieszy (żółty) Odolanów – Kuroch promujący zespół archeologiczny – cmentarzysko 

kurhanowe kultury przedłużyckiej. 

 

W 2020 r. ograniczone zostały lub odwołane kampanie informacyjne i edukacyjne z uwagi 

na panującą pandemię koronawirusa. 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE I MIEŚCIE ODOLANÓW NA ROK 2020 

ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GMINIE I MIEŚCIE ODOLANÓW NA ROK 2020 

 

Uchwałą nr III/125/2019 z dnia 09.12.2019 r. Rada Gminy i Miasta Odolanów został przyjęty 

do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie i  Mieście Odolanów na rok 2020, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2020.    

GKRPA w 2020 r. zrealizowała następujące zadania: 

1. Inicjowanie działań w zakresie zadań własnych gminy związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przemocy i narkomanii realizowanych poprzez 

rekomendowane programy: 

- „III Elementarz czyli program 7 kroków”, (obejmujący swym zasięgiem kl. IV szkół 

podstawowych, rodziców oraz grono pedagogiczne i wychowawców), wspieranie młodzieżowych 

liderów.  

W związku z pandemią w ramach potrzeb zgłaszanych przez MGOPS i placówki oświatowe 

finansowane były zajęcia dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. Zajęcia odbywały się w 

formie on-line i miały charakter profilaktyczno-terapeutyczny Koszt realizacji zadań wyniósł 

16 271,00 zł. 

2. Udzielanie pomocy rodziną, w których występują problemy uzależnień i przemocy po przez: 

prowadzenie placówek wsparcia 9 świetlic środowiskowych, organizowanie wypoczynku 

zimowego z programem profilaktycznym dla 150 dzieci. W budynku MGOPS w Odolanowie 

przy ul. Gimnazjalnej 8c udzielane były porad zarówno w zakresie uzależnienia od alkoholu i 

narkotyków, udzielana była pomoc osobom dotkniętym przemocą, świadkom przemocy. 

Realizowane były zajęcia edukacyjne, profilaktyczno –terapeutyczne dla osób z problemem 

alkoholowym i przemocą oraz ich rodzin. Przekazywane były środki na bieżącą działalność CIS.  

Na realizację zadań punktu 2 wydatkowano łącznie 120 080,00 zł.                                                                                                                                                                  

3. Podejmowane były czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. 

Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu. Komisja podejmowała działała w zakresie 

przeciwdziałania i minimalizowanie skutków pandemii. Koszty z tego zakresu poniesione łącznie 

wynoszą 26 747,00 zł. 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

 

Uchwała nr XVI/150/20 Rady Gminy i miasta Odolanów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr X/72/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 września 2015 r. 

w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta 

Odolanów na lata 2015-2020".  
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Uchwała dotyczyła aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Odolanów 

poprzez wprowadzenie do PGN trzech zadań związanych z termomodernizacją tj.:  

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z salą 

gimnastyczną, montaż OZE” 

- „Termomodernizacja budynku Ratusza w Odolanowie, montaż OZE” 

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich filia Gorzyce Małe, 

montaż OZE”. 

Zaktualizowana również została informacja na temat stanu powietrza, obliczono efekt 

ekologiczny oraz zaktualizowano harmonogram działań oraz wskaźnik. 

 

PROGRAM REWITALIZACJI 

Uchwała nr XXX/277/17 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022”.  

Inwestycje zrealizowane w 2020 r. przy udziale środków zewnętrznych:  

Przebudowa drogi gminnej nr 796306P ul. Strażackiej we wsi Wierzbno - zadanie wykonane  

i oddane do użytkowania. Koszt wykonanych prac w 2020 r. – 411 046,77 zł. Montaż finansowy 

233 866,77 zł. dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 161 480,62 zł dotacja z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, 15 699,38 środki własne Gminy i Miasta Odolanów. 

 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie w Bonikowie - zadanie wykonane 

i oddane do użytkowania. Koszt wykonanych prac w 2020 r. – 28 290,00 zł. Montaż finansowy 

12 622,00  zł  - dotacja UMWW w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi konkurs 

Pięknieje Wielkopolska Wieś, 15 668,00 zł środki własne Gminy i Miasta Odolanów 

Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w Wierzbnie - zadanie wykonane i oddane do 

użytkowania. Koszt wykonanych prac w 2020 r. – 79 950,00 zł. Montaż finansowy 30 000,00  zł  

- dotacja UMWW w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi konkurs Pięknieje 

Wielkopolska Wieś, 49 950,00 zł środki własne Gminy i Miasta Odolanów. 

Ptaki Doliny Baryczy-Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna w Odolanowie - zadanie wykonane 

i oddane do użytkowania. Koszt wykonanych prac w 2020 r. – 99 999,00 zł. Montaż finansowy 

59 999,40 zł - dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu, 39 999,60 zł środki własne Gminy i Miasta Odolanów. 

Budowa szatni sportowej przy boisku w Tarchałach Wielkich - zadanie wykonane i oddane do 

użytkowania. Wartość zadania – 200 000,00 zł. Montaż finansowy 81 427,00 zł - dotacja 

UMWW w ramach programu „Szatnia na Medal”,  81 427,00 zł środki własne Gminy i Miasta 

Odolanów.  

 Zakup 25 szt. komputerów AiO do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych - wartość 

całkowita zadania 70 000,00 zł. Montaż finansowy 70 000,00 zł  - dotacja Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa w ramach programu „Zdalna Szkoła” 
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Zakup 29 szt. laptopów do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych - wartość całkowita 

zadania104 999,72 zł. Montaż finansowy104 999,72 zł  - dotacja Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa w ramach programu „Zdalna Szkoła +” 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów -  zadanie 

wykonane i oddane do użytkowania. Koszt wykonanych prac w 2020 r. – 93 337,19 zł. Montaż 

finansowy 63 196,00  zł  - dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu, 30 141,19 zł środki własne Gminy i Miasta Odolanów. 

Rewitalizacja dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

zadanie wykonane i oddane do użytkowania. Koszt wykonanych prac w 2020 r. – 293 259,64 zł. 

Montaż finansowy: 136 697,52 zł dotacja Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 WRPO 2014+ 

(EFRR), 156 562,12 zł środki własne Gminy i Miasta Odolanów. 

 „ Przebudowa drogi gminnej nr 796301P ul. Głównej w miejscowości Garki-etap II - zadanie 

wykonane i oddane do użytkowania. Koszt wykonanych prac w 2020 r. – 450 168,78 zł. Montaż 

finansowy: 207 859,00 zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 240 061,72 zł środki własne 

Gminy i Miasta Odolanów. 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

Uchwała nr XXXVIII/276/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 sierpnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Odolanów na lata 2012-2025. 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Odolanów na lat 2012-2025 daje możliwość tworzenia 

warunków do rozwijania aktywność i świadomości społecznej poprzez różne formy 

współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Odolanów na lat 2012-2025 jest 

podstawowym dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej, a jej opracowanie było 

niezbędne, ponieważ tworzy platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych 

w szczególności: samorządu, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji społecznych  

i mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.  

PLAN ZAGOSPODAROWANIA  

I STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

Na terenie Gminy i Miasta Odolanów wyróżnić można dwa rodzaje dokumentów planistycznych. 

Pierwszym z nich jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

które obowiązuje na terytorium całej gminy. Studium określa uwarunkowania i kierunków 

rozwoju gminy w zakresie planowania przestrzennego. Obowiązującą uchwałą w zakresie 

Studium jest uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXX/278/2017 z dnia 26 lipca 2017 

roku. 

Na terenie Gminy Odolanów obowiązują również miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które określają dokładne przeznaczenie terenu wybranych działek. Plany 

zagospodarowania przestrzennego obejmują ok. 11 % powierzchni terenu gminy.  
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY  

I MIASTA ODOLANÓW  

Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXV/216/21 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2020-2023  

z perspektywą do roku 2027.  

Na podstawie art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska, gmina uwzględniając aktualny stan 

środowiska, cele i priorytety ekologiczne oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, opracowała 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Odolanów. Program powstał dla osiągnięcia 

celów założonych w polityce ekologicznej państwa.   

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY  

I MIASTA ODOLANÓW NA LATA 2016-2020 

Uchwała Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XX/161/16 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Odolanów na lata 

2016-2020  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Odolanów na lata 2016-2020 

została opracowana w celu zdiagnozowania i zaktualizowania potrzeb społecznych w gminie  

i mieście Odolanów. Zawiera ona szereg danych i opracowań w szerszym ujęciu problemów 

społecznych obejmujących również aspekty demograficzne, edukacyjne, kulturalne, kwestie 

bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności i innych problemów społecznych. Dokument określa 

misję, wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno przyczynić się do 

rozwiązania problemów społecznych. Strategia ma charakter kilkuletni; została przygotowana na 

lata 2016-2020. Ma umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej, 

przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym, przenosząc cele  

i kierunki działań na poziom lokalny, racjonalizując lokalną politykę społeczną. Strategia 

umożliwiała ubieganie się o środki zewnętrzne i była materiałem wyjściowym do opracowywania 

szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. 

 

        Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 

                   /-/ Marian Janicki 
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