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 WPROWADZENIE
Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku
z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130 ze zm.).
Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności uwzględniając realizację:
 polityk, programów i strategii,
 uchwał rady,
 budżetu obywatelskiego.
Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja,
odpowiada burmistrz, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej
z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.
W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni, a także
mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie,
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba
że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem
o stanie gminy rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi
wotum zaufania.
Źródłem informacji ujętych w raporcie są dane zebrane od pracowników
merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, jednostek
organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu
urzędu. Realizując prace nad raportem staraliśmy się, aby uzyskać dokładny
i rzetelny obraz sytuacji Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz przedstawić dane
o najistotniejszych aspektach funkcjonowania gminy.
Informacje zawarte w raporcie winny posłużyć mieszkańcom do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu, a także stać
się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Miasta i Gminy.
Dlatego zachęcam do zapoznania się z dokumentem oraz czynnego udziału
w debacie nad jego treścią podczas sesji Rady Miejskiej.
Okres objęty raportem uwarunkowany jest przepisami prawa i dotyczy
wyłącznie 2019 roku, jednakże dla celów porównawczych część danych została
przedstawiona w dłuższym okresie. Rok 2019 to pierwszy pełny rok działalności
samorządu VIII kadencji. Myślę, że udało się zrealizować wiele planowanych
zadań, choć zdaję sobie sprawę z ogromu wyzwań, jakie stoją jeszcze przed
nami. W kolejnych latach zamierzamy im sprostać, by sukcesywnie poprawiać
jakość życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.
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 PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE I GMINIE
 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY
Miasto i Gmina Ostrzeszów jest gminą miejsko-wiejską położoną
w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrzeszowskim.
Obejmuje obszar 187,49 km², co stanowi 24,27 % powierzchni powiatu.
Powierzchnia samego miasta Ostrzeszów wynosi 12,13 km².
Miasto i Gmina Ostrzeszów graniczy z następującymi gminami:
1) od północy
– Gmina Przygodzice (powiat ostrowski),
– Miasto i Gmina Mikstat (powiat ostrzeszowski),
2) od wschodu
– Miasto i Gmina Grabów Nad Prosną (powiat ostrzeszowski),
– Gmina Doruchów (powiat ostrzeszowski),
3) od południa
– Miasto i Gmina Kępno (powiat kępiński),
4) od wschodu
– Gmina Kobyla Góra (powiat ostrzeszowski),
– Gmina Sośnie (powiat ostrowski).
Miasto i Gmina Ostrzeszów leży na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Niziny
Śląskiej w południowej części Województwa Wielkopolskiego. Naturalną granicą
tych nizin jest Wał Trzebnicki, w skład którego wchodzą m. in. Wzgórza
Ostrzeszowskie. Drugi pod względem wysokości szczyt tych wzgórz to Bałczyna
o wysokości 278 m n.p.m., leżąca na południe od Ostrzeszowa. Dla zachowania
niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych na
terenie ziemi ostrzeszowskiej w 1995 roku utworzono na mocy rozporządzenia
wojewody kaliskiego obszar krajobrazu chronionego pod nazwą "Wzgórza
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". Ochroną zostały objęte ważne elementy
środowiska naturalnego, stawy i cieki wodne oraz rezerwaty „Jodły
Ostrzeszowskie” i „Pieczyska” z ciekawą roślinnością bagienną.
Ostrzeszów został założony jako gród o charakterze obronnym na granicy
ze Śląskiem. Lokacja miasta nastąpiła w latach 1261 - 1283. Najbardziej znane
obiekty zabytkowe to: baszta i fragmenty murów obronnych zamku ( I pol. XIV
w.), kościół farny pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej (XIV w.) z cennymi
malowidłami ściennymi, klasztor pobernardyński (II poł. XVII w.), drewniany
kościół pw. Św. Mikołaja (XVIII w.), Ratusz (XIX w.), Pomnik Powstańców
Wielkopolskich (1925r.). Obiekty położone w wioskach znajdujących się na
terenie gminy to: kościół pw. Św. Andrzeja w Siedlikowie, kościół pw. Św.
Bartłomieja w Rogaszycach, kościół w Olszynie oraz kościół i dwór w Rojowie.
Ponad połowę obszaru gminy pokrywają wzgórza morenowe.
Na wzgórzach wśród lasów i łąk liczne malownicze źródła dają początek wielu
strumieniom. Miasto otaczają duże obszary leśne stanowiące środowisko życia
wielu gatunków chronionych.
Podstawowe parametry charakteryzujące klimat: średnia roczna
temperatura powietrza 8ºC, średni roczny opad 550 mm, średnia roczna
prędkość wiatru 2,9 m/s.
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Na terenie gminy udokumentowano 12 złóż kopalin – piaski, żwiry, glin
ceramiki budowlanej. Na potrzeby ich eksploatacji funkcjonują 4 obszary
górnicze. Głównym zbiornikiem wód czwartorzędowych, objętym reżimem
wysokiej ochrony(OWO) jest na obszarze gminy Pradolina Barycz – Głogów 303.
Miasto i Gmina Ostrzeszów znajduje się na podziale dwóch zlewni Rzeki
Barycz wpadającej do Odry i rzeki Prosny wpadającej do Warty. Strefa podziału
bogata jest w źródła licznych strumieni. Główne cieki gminy stanowią rzeki:
Złotnica; całkowita długość wynosi 36 km (w gminie ok. 10 km) – dopływ rzeki
Barycz, Strzegowa / Dąbrówka (Rów Bledzianowski); całkowita długość wynosi 31
km (w gminie ok. 12 km) – dopływ rzeki Barycz. Na terenie gminy brak większych
zbiorników wodnych. Licznie występują stawy.
Jakość gleb występujących na terenie gminy jest niska. Duży procent
stanowią grunty o niekorzystnej przydatności rolnej kompleksu glebowego
żytniego bardzo słabego i słabego (łącznie 71% powierzchni gruntów) z dość
znacznym zakwaszeniem. Większość obszarów gminy jest silnie zmieniona
antropogenicznie (głównie w kierunku użytkowania rolnego).
Grunty rolne, według danych ze spisu rolnego z 2010 r., obejmują 9991,13
ha (53%), w tym grunty pod zasiewami - 5780,71 ha (31%) oraz łąki i pastwiska
trwałe 1912,44 ha (10%), użytki leśne– 7531,31 ha (40%). Tereny zabudowane
i zagospodarowane stanowią 5% obszaru gminy (w tym ok. 30% powierzchni
w obszarze miasta i około 3,5% powierzchni wiejskich). W gminie funkcjonuje
około 7000 gospodarstw domowych w tym 1800 gospodarstw rolnych.
Na terenie gminy na koniec 2019 r. znajdowało się 14 pomników przyrody
(aktualnie o jeden mniej). Lesistość gminy wynosi 39,3 % znacznie powyżej
średniej w powiecie, województwie kraju. Tak jak i na terenie całego
województwa w gminie obserwuje się nasilenie cięć (usuwania) wysokiej
roślinności przydrożnej (drzew i krzewów). Prace te najczęściej prowadzi się przy
okazji wykonywania inwestycji sieciowych, modernizacji czy remontów
istniejących dróg. Świat zwierzęcy jest typowy dla równinnych obszarów kraju
i Wielkopolski.
W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi gmina obsługiwana jest
przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Niedźwiedź.
Od 1 stycznia 1999r. Ostrzeszów został ponownie stolicą powiatu i siedzibą
Starostwa Powiatowego. Miasto i Gmina Ostrzeszów podzielone jest na jednostki
pomocnicze: 6 dzielnic (w obszarze miejskim), 20 sołectw (w obszarze wiejskim).
Sieć wodociągowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta, jej długość
wynosi ponad 400km i obsługuje blisko 100% mieszkańców. Sieć kanalizacyjna
jest stosunkowo słabo rozwinięta. Jej długość przekracza 100 km
(z uwzględnieniem sieci należącej do Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegowa”
o długości 26,2 km). W gminie znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków w
Rojowie. Oczyszczone ścieki odprowadzane do cieku Strzegowa, dopływu rzeki
Barycz. Na terenie zakładu wybudowano solarną suszarnie osadów, w której
przetwarzane będą stabilizowane osady ściekowe. Pozostałe ścieki komunalne
z terenu gminy są gromadzone w przydomowych zbiornikach bezodpływowych
i przekazywane na uprawnione oczyszczalnie lub w przydomowych
oczyszczalniach ścieków.
Gmina zasilana jest z gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500
Odolanów – Szopieniec, gazociągiem odbocznym DN 150. Długość czynnej sieci
wynosi ponad 93km.
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 ZARZĄDZENIE GMINĄ
 BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat.
Kompetencje burmistrza dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony jest
organem wykonawczym gminy, który - zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym - odpowiada za wykonywanie uchwał rady gminy. Ponadto liczne
przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo określają zakres zadań
realizowanych przez burmistrza. Należą do nich w szczególności:
 przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
 opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 określanie sposobu wykonywania uchwał;
 gospodarowanie mieniem komunalnym;
 wykonywanie budżetu;
 zatrudnianie
i
zwalnianie
kierowników
gminnych
jednostek
organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie.
Burmistrz odpowiada również za gospodarkę finansową gminy. Wśród jego
najważniejszych kompetencji w tym zakresie wskazuje się:
 przygotowanie projektu budżetu gminy;
 ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
 informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu,
kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu
środków budżetowych;
 dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w zakresie, do
którego posiada upoważnienie;
 dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji
o wydatkowaniu środków.
Z drugiej strony Burmistrz kieruje również bieżącymi sprawami gminy
i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do
pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Funkcję Burmistrza począwszy od listopada
2018 r. sprawuje Patryk Jędrowiak (ur. 1991 r.).
Absolwent
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa – kierunek:
stosunki międzynarodowe). Studiował też na
Selçuk Üniversitesi w Turcji. Przed objęciem
funkcji Burmistrza pracował jako kierownik
projektów
naukowo-badawczych
na
Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie odbywa
studia doktoranckie. Był radnym Rady
Miejskiej
kadencji
2014-2018.
Aktywnie
zaangażowany w działalność społeczną oraz
wolontariat.
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W ocenie Burmistrza wśród trzech najważniejszych zadań do realizacji
w Mieście i Gminie Ostrzeszów zaliczyć należy:
 zwiększenie ilości miejsc i ekonomicznej atrakcyjności instytucji opieki nad
dziećmi do lat 6;
 poprawa infrastruktury drogowej z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł
finansowania;
 zmniejszenie dystansu pomiędzy władzą samorządową a społecznością
lokalną poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji
oraz wydarzeń miejskich.
Istotna część działalności burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych
gminy odbywa się poprzez wydawanie zarządzeń. W 2019 roku Burmistrz wydał
191 zarządzeń.
Tabela.

Zarządzenia Burmistrza wydane w 2019 r. w rozbiciu na obszary
tematyczne

Obszar tematyczny
Zarządzanie majątkiem
Finanse
Organizacja Gminy i Urzędu
Oświata
Pomoc społeczna
Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów
Kultura i dziedzictwo narodowe
Sport i turystyka
Suma

Liczba zarządzeń
88
32
29
26
8
4
3
1
191

Źródło: opracowanie własne (Wydział ORG)

Działalność Burmistrza w 2019 roku nie ograniczała się oczywiście do
wykonywania uchwał rady i wydawania zarządzeń. Burmistrz reprezentował
Miasto i Gminę Ostrzeszów podczas licznych uroczystości gminnych,
powiatowych czy państwowych. Brał też udział w licznych zebraniach czy innych
wydarzeniach ostrzeszowskich instytucji, stowarzyszeń, jednostek pomocniczych,
starając się w możliwie szerokim zakresie mieć możliwość bezpośredniego
kontaktu z mieszkańcami.

 RADA MIEJSKA OSTRZESZÓW
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na
pięcioletnią
kadencję. Do właściwości Rady należą wszystkie
sprawy
pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy,
uchwalanie
budżetu
gminy,
uchwalanie
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada
obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady. Termin sesji, jej
miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
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Radę Miejską Ostrzeszów tworzy 21 radnych. Skład Rady VIII kadencji 2018–
2023:
1. Beata Calińska
– Przewodnicząca Rady
2. Aleksander Józefiak
– I Wiceprzewodniczący Rady
3. Danuta Gagatek
– II Wiceprzewodnicząca Rady
4. Marcin Gagatek
5. Marcin Kokot
6. Marcin Łuczak
7. Kamila Maj
8. Andrzej Manikowski
9. Antoni Marchiński

10. Sławomir Odrobiński
11. Roman Raczyński
12. Krystyna Rajska
13. Jacek Skórski
14. Edward Skrzypek
15. Marcin Świtoń
16. Zbigniew Tomczyk
17. Sławomir Widerski
18.Grzegorz Więcek
19. Mariusz Witek
20. Michał Wrzesiński
21. Wiesława Wysota

Rada
kontroluje
działalność
burmistrza,
gminnych
jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje
komisję rewizyjną. Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Ostrzeszów VIII kadencji
tworzą radni:
1. Sławomir Widerski – Przewodniczący
2. Marcin Gagatek – Zastępca przewodniczącego
3. Edward Skrzypek
4. Marcin Świtoń
5. Michał Wrzesiński
Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje
podlegają radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami.
Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału
w głosowaniu.
Skład osobowy Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej
Ostrzeszów VIII kadencji:
1. Wiesława Wysota – Przewodnicząca
2. Marcin Łuczak – Zastępca przewodniczącej
3. Danuta Gagatek
4. Marcin Gatatek
5. Aleksander Józefiak
6. Kamila Maj
7. Andrzej Manikowski
8. Marcin Świtoń
9. Sławomir Widerski
10. Mariusz Witek
11. Michał Wrzesiński

6

Skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Miejskiej
Ostrzeszów VIII kadencji:
1. Krystyna Rajska – Przewodnicząca
2. Michał Wrzesiński – Zastępca przewodniczącej
3. Danuta Gagatek
4. Marcin Łuczak
5. Andrzej Manikowski
6. Sławomir Odrobiński
7. Roman Raczyński
8. Edward Skrzypek
9. Zbigniew Tomczyk
10. Sławomir Widerski
11. Mariusz Witek
12. Wiesława Wysota
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej
Ostrzeszów VIII kadencji:
1. Jacek Skórski – Przewodniczący
2. Kamila Maj – Zastępca przewodniczącego
3. Marcin Kokot
4. Antoni Marchiński
5. Sławomir Odrobiński
6. Roman Raczyński
7. Krystyna Rajska
8. Zbigniew Tomczyk
9. Grzegorz Więcek
Rada rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu
powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Skład osobowy Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej Ostrzeszów VIII kadencji:
1. Marcin Kokot – Przewodniczący
2. Antoni Marchiński – Zastępca przewodniczącego
3. Jacek Skórski
16 maja 2019 r. Rada powołała uchwałą nr X/69/2019 doraźną Komisję
Statutową. Jej zadaniem jest przygotowanie projektu nowego Statutu Miasta
i Gminy. Skład osobowy Komisji Statutowej:
1. Kamila Maj – Przewodnicząca
2. Zbigniew Tomczyk – Zastępca przewodniczącej
3. Marcin Łuczak
4. Krystyna Rajska
5. Sławomir Widerski
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 URZĄD MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie stanowi aparat pomocniczy
burmistrza, przy pomocy którego burmistrz - jako organ wykonawczy Miasta
i Gminy - realizuje zadania. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie
warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie: zadań
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.
W 2019 r. burmistrz przeprowadził reorganizację Urzędu, wprowadzając
zarządzeniem nr 42/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. nowy Regulamin
Organizacyjny. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa funkcjonowania
Urzędu poprzez lepsze wykorzystanie potencjału osobowego pracowników
i efektywniejsze rozłożenie zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
a w rezultacie sprawniejsza, przyjazna i bardziej profesjonalna obsługa interesanta.

Reorganizacji miała wymiar personalny (część pracowników została
przeniesiona na inne stanowiska pracy), ale również lokalowy (niektóre
pomieszczenia w budynku Urzędu zmieniły swoje przeznaczenie). Przy okazji
udało się również poprawić warunki pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który zajął pomieszczenia na parterze budynku opróżnione przez
biuro Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dla
działalności tego biura wygospodarowano pomieszczenia w budynku byłej SP
nr 3 w Ostrzeszowie).
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W dolnym rzędzie od prawej: Michał Adamski (skarbnik), Ewelina Migoń (naczelnik
Wydziału WGN), Teresa Sufryd (naczelnik Wydziału WGP), Barbara Gmerek
(wiceburmistrz), Patryk Jędrowiak (Burmistrz), Wojciech Bąk (sekretarz). W środkowym
rzędzie od prawej: Sławomir Grzegorowski (komendant SM), Aneta Pawlarczyk-Świtoń
(naczelnik Wydziału PKS), Aneta Błoch-Hyłka (naczelnik Wydziału SOG). W górnym
rzędzie od prawej: Sławomir Cwojdziński (dyrektor ZOPO), Sławomir Czemplik (naczelnik
Wydziału KSK), Dariusz Kwiatek (naczelnik Wydziału IDR).

W 2019 r. Burmistrz ogłosił nabory na następujące wolne stanowiska
urzędnicze:
 ds. organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych,
 ds. finansowych,
 ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i działań inwestycyjnych,
 ds. gospodarki gruntami (dwukrotnie),
 komendant straży miejskiej,
 audytor wewnętrzny (czterokrotnie),
 ds. ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 strażnik miejski.
Proces przeprowadzania naborów realizowany był w oparciu o zasady
określone w ustawie o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.
1282) oraz w „Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie” stanowiącego załącznik do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nr 41/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r.
Podstawową stosowaną techniką naboru była rozmowa kwalifikacyjna,
jednakże w przypadku naboru z udziałem większej liczby kandydatów stosowano
dodatkowo test kwalifikacyjny. Ogłaszane nabory cieszyły się sporym
zainteresowaniem – z reguły zgłaszało się kilkunastu kandydatów. Problem
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wystąpił jedynie ze znalezieniem pracowników na stanowisko strażnika miejskiego
oraz audytora wewnętrznego, jednakże w wyniku ogłaszania kolejnych naborów
udało się znaleźć odpowiednie osoby również na te stanowiska.
We wrześniu 2019 r. dokonano okresowej oceny pracowników
samorządowych. Zarządzeniem Burmistrza nr 122/2019 z dnia 30 września 2019 r.
wprowadzono nowy regulamin oceny okresowej pracowników. Wydano też kilka
innych zarządzeń dot. usprawnienia funkcjonowania Urzędu (zmiany
w regulaminie pracy, wprowadzenie centralnego rejestru umów, wprowadzenie
zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek).

 DEMOGRAFIA
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna liczba mieszkańców na
terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, w oparciu o dane z ewidencji ludności (osoby
zameldowane na terenie gminy), wynosiła 24.158 osób (z czego 23.535 osób
zameldowanych na pobyt stały i 623 na pobyt czasowy). Pełne zestawienie
danych demograficznych w rozbiciu na miasto i poszczególne sołectwa obrazuje
poniższa tabela:
Tabela.

Liczba osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
według stanu na 31.12.2019 r.

Sołectwo

Zameld. Zameld.
stałe
czasowe

Liczba
osób
RAZEM

Roczny
przyrost /
ubytek

Mężczyźni

Kobiety

- 10
+8

203
46

179
48

+4

126

189

+7
-1
+8
+1
-6
+5

93
94
72
95
156
156

87
95
58
111
139
159

Jesiona

380
93

2
1

Kochłowy

313

2

Korpysy

Myje

178
183
129
201
291
301

2
6
1
5
4
14

382
94
315
(80 DPS)
180
189
130
206
295
315

Potaśnia

400

12

412

+ 16

208

204

Niedźwiedź

578
1.227

10
25

588
1.252

-9
+ 16

292
633

296
619

477

7

484

+ 36

251

233

225

4

229

+5

111

118

1.338
818
1.125

22
34
8

1.360
852
1.133

+5
+9
+ 11

671
439
581

689
413
552

Bledzianów

Kotowskie
Kozły
Kuźniki
Marydół

Olszyna
Pustkowie
Południe
Pustkowie
Północ
Rogaszyce
Rojów
Siedlików
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Szklarka
Myślniewska
Szklarka
Przygodzicka
Turze

428

7

435

+5

239

196

651

4

655

-9

329

326

Zajączki

171
232

0
10

171
242

-4
+8

83
129

88
113

Rejmanka

72

3

75

+1

31

44

GMINA
łącznie

9.811

183

9.994

+ 106

5.038

4.956

Ostrzeszów

13.724

440

14.164

- 50

6.708

7.456

RAZEM

23.535

623

24.158

+ 56

11.746

12.412

(Miasto i Gmina)

Źródło: opracowanie własne (Wydział SOG)

Od dłuższego czasu utrzymuje się tendencja ubytku liczby ludności
w mieście Ostrzeszów na rzecz terenów wiejskich, co szczególnie dotyczy sołectw
okalających miasto (Olszyna, Rojów, Kuźniki, Myje, Ostrzeszów-Pustkowie):
10000
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WYKRES: Przyrost liczby mieszkańców na terenach wiejskich w gm. Ostrzeszów od 2002 r.
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WYKRES: Ubytek liczby mieszkańców w mieście Ostrzeszów od 2002 r.
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Pomimo powyższych trendów ogólna liczba mieszkańców na terenie
Miasta i Gminy w perspektywie ostatnich kilkunastu lat pozostaje w zasadzie na
niezmienionym poziomie:
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WYKRES: Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów od 2008 roku

Na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku odnotowano 226
urodzeń, o 5 mniej niż rok wcześniej, jednakże wskaźnik ten w ostatnich latach
podlegał relatywnie niewielkim wahaniom:
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WYKRES: Liczba urodzeń od 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów

W 2019 r. zmarło 225 naszych mieszkańców (dokładnie tyle samo, co przed
rokiem), a ilość odnotowanych zgonów w ostatnich latach ilustruje poniższy
wykres:
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WYKRES: Liczba zgonów od 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
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2018

2019

Analiza danych demograficznych może prowadzić do dwóch istotnych
wniosków. Po pierwsze rośnie zainteresowanie terenami mieszkalnymi poza
miastem, co jest pozytywnym trendem i wymiernym efektem poprawy stopy
życiowej społeczeństwa. Druga z tendencji jest niestety niekorzystna. Chodzi
o ogólnokrajowy problem starzenia się społeczeństwa, który nie omija również
niestety naszej gminy, co w dobitny sposób ilustruje poniższa tabela:
Tabela.

Struktura demograficzna Miasta i Gminy Ostrzeszów uwzględniająca
aktywność zawodową
Liczba mieszkańców
w wieku
przedprodukcyjnym

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba mieszkańców
w wieku
produkcyjnym

4 789
4 727
4 648
4 587
4 558
4 539
4 492

Liczba mieszkańców
w wieku
poprodukcyjnym

15 216
15 089
14 974
14 878
14 725
14 660
14 512

3 881
4 057
4 266
4 445
4 628
4 775
4 913

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl)

Prognozy demograficzne nie pozostawiają złudzeń, że problem będzie się
dalej pogłębiał. W związku z tą niekorzystną tendencją przed władzą centralną,
ale również samorządami lokalnymi, stoją niełatwe wyzwania w jaki sposób
kształtować politykę senioralną, aby przeciwdziałać zjawisku marginalizacji osób
starszych i zapewnić im właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Pełen obraz gospodarki finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów
przedstawiony zostanie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, które
zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, jednakże na potrzeby
Raportu o stanie gminy warto zwrócić uwagę na kilka istotnych wskaźników.

 Dochody własne i wydatki majątkowe
Tabela.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%)

Rodzaj
dochodów
dochody
własne
dotacje
i subwencje
dochody
ogółem
wskaźnik

2019

2018

2017

2016

2015

56 397 650,49

50 493 699,76

46 519 584,17

44 184 439,10

40 590 165,48

56 079 079,24

47 041 835,21

45 806 758,29

40 660 931,04

28 150 635,53

112 476 729,73

97 535 534,97

92 326 342,46

84 845 370,14

68 740 801,01

50,14%

51,77%

50,39%

52,08%

59,05%

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)
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Wskaźnik pokazuje, jaka część łącznych dochodów miasta pochodzi
z dochodów własnych, rozumianych jako różnica między dochodami ogółem
a sumą dotacji i subwencji.

Struktura dochodów Miasta i Gminy Ostrzeszów
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40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
2019

2018

2017

dochody własne

Tabela.

2016

2015

dotacje i subwencje

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)

Rodzaj
wydatków
wydatki
majątkowe
wydatki
bieżące
wydatki
ogółem
wskaźnik

2019

2018

2017

2016

2015

11 830 214,94

29 619 405,78

8 835 096,22

6 928 295,87

4 768 258,20

101 053 896,04

85 114 093,30

80 744 979,44

75 183 714,02

60 863 668,38

112 884 110,98

114 733 499,08

89 580 075,66

82 112 009,89

65 631 926,58

10,48%

25,82%

9,86%

8,44%

7,27%

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)

Wskaźnik pokazuje inwestycyjną aktywność gminy.

Struktura wydatków Miasta i Gminy Ostrzeszów
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wydatki bieżące

2016

2015

 Zadłużenie Miasta i Gminy
Tabela.

Zadłużenie ogółem na 31.12.2019 r. (zł)

Nazwa banku
BGK

Rejonowy Bank
Spółdzielczy w Lututowie
Razem

Wysokość
raty (zł)

Termin
płatności

1 283 000
1 717 000
4 000 000
4 000 000
2 283 000
6 508 232
3 000 000
3 424 095

31.10.2020
30.11.2021
30.11.2022
30.11.2023
30.11.2024
30.11.2020
30.11.2025
30.11.2026

Zabezpieczenie

weksel

weksel

26 215 327

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)

Tabela.

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia

Rodzaj
wydatków
Wolne środki na
koniec roku
Wydatki na
obsługę zadłużenia (R+1)*
Wolne środki
skorygowane
o wydatki na
obsługę
zadłużenia

2019

2018

2017

2016

2015

5 869 416,63

2 768 565,00

4 682 279,00

4 783 168,19

5 207 807,94

894 166,00**

519 203,22

246 876,70

231 922,29

300 495,23

4 975 250,63

2 249 361,78

4 435 402,30

4 551 245,90

4 907 312,71

* odsetki spłacone w roku następnym
** planowane odsetki do spłaty w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)

 Wykonanie budżetu
Tabela.

Wskaźniki związane z wykonaniem budżetu

Rodzaj
wydatków
Dochody
bieżące
w tym z PIT
Dochody
majątkowe
Wydatki bieżące
Wynik
operacyjny

2019

2018

2017

2016

2015

108 004 704,02

94 241 264,15

89 924 393,25

84 481 357,25

67 256 427,93

28 156 408,00

23 329 686,00

20 774 377,00

17 244 135,00

14 633 742,00

4 472 025,71

3 294 270,82

2 401 949,21

364 012,89

1 484 373,08

101 053 896,04

85 114 093,30

80 744 979,44

75 183 714,02

60 863 668,38

6 950 807,98

9 127 170,85

9 179 413,81

9 297 643,23

6 392 759,55

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)
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 Wydatki inwestycyjne
Tabela.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.

Dz./Rozdz./§

TEMAT

Plan 2019

Wykonanie

I.

Inwestycje

1.

600/60016/6050

Budowa dróg: przebudowa
ul. Kolejowej, ul. Wiejskiej, budowa
ul. Piaski w m. Rojów, przebudowa
drogi gminnej dojazdowej do
gruntów rolnych w Siedlikowie, przebudowa drogi gminnej w m. Myje
Wydatki w ramach zadania
Infrastruktura sportowa i turystyczna Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez
utworzenie miejsc postojowych,
ścieżki rowerowej oraz chodnika
Wykonanie przyłącza cieplnego
wraz z węzłem cieplnym w budynku
po zlikwidowanej Szkole Podst. Nr 3
Wykupy gruntów

3.534.424

1.803.698,12

2.

630/63003/6050

218.100

211.972,17

3.

700/70005/6050

80.056

80.055,78

4.

700/70005/6060

250.000

132.944,20

5.

750/75085/6060

20.000

19.930

15.900

15.867

26.000

26.000

801/80101/6060

Zakup licencji programów
do zarządzania oświatą
i przeprowadzania rekrutacji
do przedszkoli
Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej
poprzez montaż baterii mocy biernej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rojowie
Wykonanie drewnianej wiaty
gospodarczej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Rojowie
Zakup pieca CO w SP Niedźwiedź

6.

801/80101/6050

7.

801/80101/6050

8.

48.000

47.970

9.

801/80101/6060

Zakup pieca CO w SP Rogaszyce

55.000

55.000

10.

801/80101/6060

51.000

50.888,37

11.

801/80104/6050

73.000

71.340

12.

900/90015/6050

Zakup kamer do monitoringu w SP Nr
1 i SP w Siedlikowie
Wydatki inwestycyjne
w przedszkolach
Budowa oświetlenia ulicznego

250.000

250.000

13.

900/90005/6050
900/90005/6057
900/90005/6059

883.620
6.508.232
1.148.512

842.714,81
6.130.665,80
1.087.304,40

14.

926/92601/6050

Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta
i Gminy Ostrzeszów
Modernizacja szatni przy stadionie
miejskim w ramach programu
„Szatnia na medal”, polegającej
na termomodernizacji budynku wraz
z wymianą urządzeń sanitarnych
w pomieszczeniach socjalnych

135.300

134.518,36

(w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)
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15.

926/92695/6050

113.000

112.812,47

13.410.144

11.073.681,48

II.

Budowa tzw. otwartych stref
aktywności w Szklarce Myślniewskiej,
Szklarce Przygodzickiej oraz
w Rogaszycach w ramach
programu „OSA”
Razem inwestycje:
Inne wydatki majątkowe:

1.

754/75411/6170

3.000

3.000

2.

754/75411/6170

5.000

5.000

3.

754/75412/6230

481.600

481.600

4.

754/75412/6230

16.760

16.759,40

4.

900/90095/6230

24.000

23.360,94

5.

900/90095/6230

Udział gminy w zakupie symulatora
zagrożeń pożaru domu
jednorodzinnego dla Komendy
Powiatowej PSP w Ostrzeszowie
Udział gminy w zakupie łodzi
ratowniczej z silnikiem i przyczepą
dla Komendy Powiatowej PSP
w Ostrzeszowie
Dofinansowanie zakupu wozu
strażackiego dla OSP w Ostrzeszowie
Dofinansowanie zakupu motopompy
pożarniczej TOHATSU dla OSP
w Niedźwiedziu
Dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
Dofinansowanie wymiany
niskosprawnych kotłów i pieców
na niskoemisyjne źródła ciepła
Razem inne wydatki majątkowe

270.000

226.813,12

800.360

756.533,46

OGÓŁEM I + II

14.210.504

11.830.214,94

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)

 Wieloletnia prognoza finansowa
Tabela.

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia

Rok

Rata kapitałowa

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
suma

7 791 232
1 717 000
4 000 000
4 000 000
2 283 000
3 000 000
3 424 095
26 215 327,00

Planowane środki na obsługę
zadłużenia
894 166
845 000
674 000
639 000
544 000
354 000
244 000
4 194 166,00

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)

Tabela.

Prognoza wyniku operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Rok
2020
2021

Planowane środki na obsługę zadłużenia
278 355
1 867 000
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2022
2023
2024
2025
2026

2 550 000
3 800 000
4 333 000
5 250 000
5 824 095

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)

 Dochody z tytułu podatków i opłat
Tabela.

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat

Lp

Nazwa

Wpływy
2017 (zł)

Wpływy
2018 (zł)

Wpływy 2019
(zł)

Przyrost/
spadek 2019
do 2017

Przyrost/
spadek 2019

1

Podatek od
nieruchomości
Udział gminy w PIT

14 436 111

15 314 727

15 739 477,54

1 303 366,54

424 750,54

20 774 377

23 329 686

28 156 408,00

7 382 031,00

4 826 722,00

Opłata skarbowa
i PCC
Udział gminy w CIT

1 130 094

1 401 883

1 330 731,59

200 637,59

-71 151,41

1 094 055

1 207 298

1 165 297,55

71 242,55

-42 000,45

908 675

839 211

800 533,96

-108 141,04

-38 677,04

6

Podatek od
środków
transportowych
Karta podatkowa

32 171

22 844

18 368,82

-13 802,18

-4 475,18

7

Podatek rolny

161 307

152 382

160 625,50

-681,50

8 243,50

8

Podatek leśny

232 653

237 859

231 934,60

-718,40

-5 924,40

9

Podatek od
spadków i darowizn
Opłata targowa

140 572

93 575

106 579,20

-33 992,80

13 004,20

246 400

248 195

280 200,00

33 800,00

32 005,00

Odsetki i inne
opłaty
Opłata za
zezwolenia na
sprzedaż alkoholu

246 160

333 218

375 169,61

129 009,61

41 951,61

505 140

527 810

542 652,22

37 512,22

14 842,22

RAZEM

39 907 715

43 708 688

48 907 978,59

9 000 263,59

5 199 290,59

2
3
4
5

10
11
12

do 2018

Źródło: opracowanie własne (Wydział FIN)

 Realizacja programów z wykorzystaniem środków zewnętrznych
W 2019 roku Miasto i Gmina Ostrzeszów realizowała zadania inwestycyjne
dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, zarówno europejskich jak i krajowych.
Wśród najważniejszych zadań należy wskazać projekt „Poprawa jakości
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Miasta i Gminy Ostrzeszów”, który otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Umowa na realizację tego
projektu została podpisana 30 lipca 2018 roku, jedna wybór wykonawcy oraz
prace instalacyjne zostały przeprowadzone w roku 2019. W ramach projektu
wykonano 414 instalacji fotowoltaiczny oraz 132 instalacje solarne, służące do
wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Celem realizacji projektu była poprawa
stanu powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów (szczególnie
dwutlenku węgla) oraz pyłów (PM10 oraz PM2,5). Instalacje zostały
zamontowane na nieruchomościach mieszkańców, którzy zgłosili akces
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do projektu. Bezpośrednia korzyść dla mieszkańców wykraczająca poza aspekty
ekologiczne to ograniczenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie wody
użytkowej lub zmniejszenie opłat za energię elektryczną. Miasto i Gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 7 953 060,01 zł brutto.
Kolejny ważny projekt realizowany przy udziale zewnętrznego
dofinansowania to Budowa ul. Piaski w Rojowie. Zadanie to otrzymało
dofinansowanie z krajowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 247
683,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach inwestycji
powstanie ważna dla mieszkańców Rojowa droga gminna wraz z chodnikiem
oraz elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Proces
inwestycyjny rozpoczął się jesienią 2019 roku, a budowa zostanie zakończona
latem 2020. Wśród inwestycji drogowych znalazło się jeszcze jedno zadanie
z zewnętrznym dofinansowaniem pozyskanym ze środków Województwa
Wielkopolskiego – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Siedlików”. Całkowita wartość zadania to 537 508,40 zł brutto,
a dofinansowanie wyniosło 120 000 zł.
„Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez
utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika” to zadanie
z zakresu infrastruktury turystycznej, które przyczyniło się do podniesienia
atrakcyjności wzgórza Bałczyna. W okresie od sierpnia do października 2020 roku
zostały wykonane następujące prace: wykonanie utwardzonych miejsc
postojowych dla samochodów, przygotowanie chodnika, który zapewnił
łagodną i bezpieczną drogę wejściową na Bałczynę oraz wykonanie ścieżki
rowerowej, która umożliwiła wjazd rowerem na szczyt Bałczyny. Koszt realizacji
zadania brutto to 207 298,17 zł. Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł zostało
pozyskane ze środków Województwa Wielkopolskiego pozyskanych w ramach
konkursu organizowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Kolejne dofinansowanie ze
środków
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego otrzymane dzięki współpracy z Departamentem Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostało przeznaczona
na remont szatni. Zadanie „Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy
Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie” dofinansowane w
ramach programu „SZATNIA NA MEDAL” w wysokości 67 200,00 zł polegało na
remoncie i ociepleniu dachu, termoizolacji ścian, wymianie okien, wymianie
drzwi, ułożeniu płytek na ścianach i podłogach, oraz dostawie i montażu
armatury sanitarnej. Całkowita wartość projektu to 134 518,36 zł brutto.
W ramach zadań związanych z tworzeniem miejsc do rekreacji
i wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów wykonano trzy Otwarte Strefy
Aktywności w Szklarce Myślniewskiej, Szklarce Przygodzickiej oraz Rogaszycach.
Pozyskano dofinansowanie w wysokości 53 167,83 zł, które pochodziło ze
środków Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Każda Otwarta strefa aktywności
jest wyposażona w urządzenia siłowni zewnętrznej, stoły do gry w tenisa
stołowego oraz w szachy, ławki. Wykonano także nasadzenia krzewami
ozdobnymi. Łączny koszt wykonania trzech Otwartych Stref Aktywności wyniósł
106 548,75 zł brutto.
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 Fundusz sołecki
W 2019 roku Rada Miejska Ostrzeszów w drodze uchwały nr VIII/53/2019 z dnia
28 marca wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminu środków
stanowiących fundusz sołecki.

Tabela.

Wykaz zadań do realizacji w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego

Przedsięwzięcie

Rodzaj wydatku
Inwestycje

Zakupy

Bledzianów
zakup drzwi wejściowych do sali OSP
zakup kosiarki i wykaszarki + paliwo i oleje

7151
4500

zakup zestawu nagłośnienia sali

1549

zakup garażu blaszanego + podłoże

4390

zakup pieca konwekcyjnego

3200

zakup waty szklanej

1000

aktywizacja mieszkańców
Jesiona
wykonanie projektu oświetlenia
doposażenie placu zabaw
aktywizacja mieszkańców
Kochłowy
klimatyzacja sali wiejskiej z montażem

5500
4500

11427
1427

16000

20056
1000

utrzymanie porządku na poboczach dróg

800

aktywizacja mieszkańców

2256

Korpysy
remont sali wiejskiej
wykonanie wentylacji kuchni, remont pieca

3000
2355

aktywizacja mieszkańców

14855
5000

wykonanie tarasu przy kuchni

4000

kosze na śmieci przy placu zabaw

500

dwa punkty oświetleniowe

23051

1261

utrzymanie i pielęgnacja boiska

Kotowskie
budowa sceny plenerowej
Kozły
wykonanie projektu oświetlenia

Suma
Aktywizacja

15328

15328

8000

13003

3000

aktywizacja mieszkańców

2003

Kuźniki
wykonanie oświetlenia

15998

15998

Marydół
wymiana inst. elektrycznej w sali wiejskiej

15375

19820

prace remontowo- malarskie w sali wiejskiej

1445

zakup lamp do sali wiejskiej

2000

aktywizacja mieszkańców

1000

Myje
zakup materiałów na pokrycie dachu sali
aktywizacja mieszkańców

30000

36094
6094
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Niedźwiedź
modernizacja terenu placu zabaw
budowa oświetlenia (lampa solarna)
aktywizacja mieszkańców

13246,95
11000

31247
3000

wsparcie lokalnego zespołu „Jubilaci”

700

zakup kosy spalinowej i materiały ekspl.

2300

oznakowanie sołectwa
Olszyna
wykonanie monitoringu i modernizacja placu

1000

modernizacja sali wiejskiej
aktywizacja mieszkańców
Pustkowie Południe
zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych
doprowadzenie wody na plac sołecki

17500
18900
3003
19124
4000

zakup kosy spalinowej i mat.
eksploatacyjne
aktywizacja mieszkańców
Pustkowie Północ
zakup i montaż lampy hybrydowej
odnowienie przystanków autobusowych
Rogaszyce
aktywizacja mieszkańców
5 punktów oświetleniowych
zestaw do imprez plenerowych
projekt chodnika i prace ziemne
Rojów
remont kuchni w sali wiejskiej
wraz z pomieszczeniami przyległymi
aktywizacja mieszkańców

39403

25967
843
2000

12152

16746

4594
5403
7500
19000
28503

39403
10000

utrzymanie terenów zielonych

600

zakup świetlówek i wymiana żarówek

300

Siedlików
montaż klimatyzacji w „Domu Strażaka”
Szklarka Myślniewska
montaż klimatyzacji w sali wiejskiej
zakup i montaż szamba betonowego

39403

7500

39403,46

39403

8600
6000

24864

zakup stołu zlewozmywaka do kuchni
aktywizacja mieszkańców

9225
1039

Szklarka Przygodzicka
zakup i montaż lampy hybrydowej
15000
prace remontowo-moderniz. w sali wiejskiej 18887

33887

Turze
zakup stołów do sali wiejskiej

14658

14658

Zajączki
zakup tablic do posesji

1500

20411

budowa wiaty przystankowej

15900

aktywizacja mieszkańców

PODSUMOWANIE

3011

343012

Źródło: opracowanie własne (Wydział PKS)
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104816

47197

495026

 Płatności bezgotówkowe
Od maja 2019 roku Miasto i Gmina Ostrzeszów przystąpiła do Programu
Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego prowadzonego przez Fundację Polska
Bezgotówkowa. W ramach Programu zostały zainstalowane trzy terminale płatnicze
(dwa w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Zamkowej 31 oraz jeden w
Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Ratusza). Gmina ani mieszkańcy korzystający z
płatności bezgotówkowych nie ponoszą żadnych opłat ani prowizji do czasu trwania
Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.

 Budżet przejrzysty dla każdego
W 2019 r. wprowadzono specjalną podstronę internetową „Budżet j.s.t.”.

https://ostrzeszow.budzetyjst.pl
Dzięki
danym
na bieżąco
aktualizowanym
na
stronie
mieszkańcy zyskali przejrzysty
obraz na co są wydatkowane
publiczne pieniądze i jakie są
źródła dochodów gminy

 STAN MIENIA KOMUNALNEGO
 Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2018 r. – 31.12.2019 r.
Tabela.

Porównanie powierzchni nieruchomości komunalnych i ich wartości
księgowej oraz wartości budynków i obiektów komunalnych na
koniec 2018 i 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów

Kategoria
Powierzchnia nieruchomości
komunalnych
Wartość księgowa nieruchomości
komunalnych
Wartość budynków i obiektów
komunalnych

Stan na 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2019 r.

665,00 ha

657,00 ha

46.901.174,30 zł

46.760.544,95 zł

15.136.037,15

15. 249.450,06 zł

Źródło: opracowanie własne (Wydział WGN)

Zmniejszenie powierzchni nastąpiło w związku ze sprzedażą nieruchomości
komunalnych w roku 2019 oraz przekształceniem użytkowania wieczystego w
prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów.
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Na zmiany w stanie mienia komunalnego w 2019 roku wpłynęły przede
wszystkim takie zdarzenia jak:
 powiększenie majątku przez Bibliotekę Publiczną im. Stanisława
Czernika w Ostrzeszowie - zakup kserokopiarki, dwóch zestawów
komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego. Zakupiony sprzęt
(oprócz kserokopiarki) przyjęto na miejsce uszkodzonego podczas
przepięcia elektrycznego w trakcie burzy, który to sprzęt został
wycofany z majątku Biblioteki, a następnie zutylizowany.
 podwyższenie
kapitału
zakładowego
Zakładu
Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. z kwoty 5.100.100,00, o kwotę 785.000,00 zł, to
jest do kwoty 5.885.100,00 zł, poprzez ustanowienie 7850 nowych
równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy o łącznej
wartości nominalnej 785.000,00 zł (w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki nowo utworzone 7850 udziałów wartości
nominalnej 100,00 zł, każdy, zostaną objęte przez dotychczasowego
wspólnika, to jest Miasto i Gminę Ostrzeszów),
 powiększenie majątku budynków i lokali o kwotę 135.298,36 zł poprzez
realizację inwestycji „Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy
Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie” (na
wykonanie powyższego zadania Miasto i Gmina Ostrzeszów otrzymało
dofinansowanie w kwocie 67.200,00 zł),
 powiększenie majątku jednostek oświatowych o kwotę 195.725,37 zł
poprzez realizację następujących zadań:
- 15.867 zł - urządzenie do kompensowania mocy biernej (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Rojowie),
- 26.000 zł - domek drewniany bezfundamentowy (ZSP w Rojowie),
- 10.890 zł - monitoring Szkoły Podstawowej w Siedlikowie,
- 39.998,37 zł - doposażenie monitoringu (Szkoła Podstawowa nr 1
w Ostrzeszowie),
- 55.000 zł - kocioł CO (Szkoła Podstawowa w Rogaszycach),
- 47.970 zł - kocioł CO (Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu).
- zmniejszenie majątku jednostek oświatowych o kwotę 71.518,20 zł
(likwidacja bądź wycofanie z eksploatacji zużytych elementów
wyposażenia).

 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
W 2019 r. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 482.988,62 zł,
na co złożyły się:
 sprzedaż działki nr 645/1 położonej w Rojowie (32.845,53 zł),
 sprzedaż działki nr 468/6 położonej w Rojowie (86.100,00 zł),
 uzyskanie odszkodowania od GDDKiA za przejęcie działek (68.115,00
zł),
 sprzedaż działki nr 646 położonej w Rojowie (821,14 zł),
 sprzedaż działki nr 2040/37 położonej w Ostrzeszowie (48.400,00 zł),
 sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie
(42.548,10 zł),
 sprzedaż działki nr 315/2 położonej w Olszynie (28.645,00 zł),
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sprzedaż działki nr 315/1 położona w Olszynie (26.774,00 zł),
sprzedaż działki nr 2704/9 położonej w Ostrzeszowie (70.820,00 zł),
dopłata do ceny sprzedaży zamienianych nieruchomości – Polski
Związek Wędkarski (17.562,61 zł),
sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie
(73.600,00 zł),
wyksięgowanie
z
wpłat
za
sprzedaż
podatek
VAT
(13.242,76 zł).

 Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym
W 2019 r. pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem
komunalnym wyniosły 399.360,74 zł, na co złożyły się:
 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności (116.030,17 zł),
 dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (102.803,81 zł),
 dochody z tytułu dzierżaw nieruchomość (156.542,87 zł),
 koszty upomnienia (696,79 zł),
 dochody – różne opłaty (9.287,10 zł),
 wpłaty ze sprzedaży – hipoteka (14.000,00 zł).

 Sposób zarządzania nieruchomościami
Zasady wydzierżawiania nieruchomości komunalnych określa uchwała
Rady Miejskiej XXV/194/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zasad zawierania
na kolejny okres umów dzierżaw, najmu, użyczenia zawartych na czas oznaczony
do trzech lat oraz Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25
kwietnia 2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości
stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy. W 2019 r. zawartych było 159 umów dzierżawy na nieruchomości
komunalne, w tym m.in. grunty rolne, ogródki warzywne i lokale użytkowe.
29 stycznia 2019r. Rada Miejskiej Ostrzeszów podjęła uchwałę nr IV/33/2019
w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od
opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta
i Gminy Ostrzeszów, w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ww. uchwałą
bonifikata w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,
w którym nastąpiło przekształcenie (2019) wynosi 50%.
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 Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów
Tabela.

Wielkość kapitału zakładowego spółek i wartość
posiadanych w nich przez Miasto i Gminę Ostrzeszów
Wielkość
Udział Miasta
kapitału
i Gminy w
zakładowego
kapitale
spółki na dzień
spółki %
31.12.2019r.

udziałów

Nazwa spółki

Wielkość
kapitału
zakładowego
spółki na dzień
31.12.2018r.

Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.

27 077 500,00

27 077 500,00

100

27 077 500,00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

5 100 100,00

5 885 100,00

100

5 885 100,00

Wodociągi
Ostrzeszowskie
Sp. z o.o.

17 052 500,00

17 052 500,00

100

17 052 500,00

EKO-REGION
Bełchatów

71 213 000,00

71 213 000,00

7,44

2 005 000,00

Oświetlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

67 308 000,00

77 373 000

3,30

2 502 000,00

Wartość udziału
Miasta i Gminy
w kapitale spółki
(zł)

Źródło: opracowanie własne (Wydział WGN)

Kapitał podstawowy Spółki Wodnej „Strzegowa” na koniec 2019 r. wynosił
7.557.600,56 zł. Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada w tym kapitale spółki 61 głosów
na walnym zgromadzeniu wspólników. Ilość głosów wynika bezpośrednio z sumy
świadczeń wpłaconych do spółki, które wynoszą na dzień 31.12.2019 r. 5.617.794,00
zł. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowa spółka działa w oparciu o ustawę prawo
wodne, a nie w oparciu o kodeks spółek handlowych.

 UDZIAŁ MIASTA I GMINY W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH
W 2019 r. formalnie przestał istnieć Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej
(w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego w 2020 r. pod poz. 2365 ukazało
się obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia informacji
o wykreśleniu Związku z rejestru związków międzygminnych). Aktualnie Miasto
i Gmina Ostrzeszów pozostaje członkiem następujących związków i stowarzyszeń:
 Związek Miast Polskich (ZMP),
 Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych” (WOKiSS),
 Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.
 Związek Miast Polskich
Zadaniem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego
oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Związek
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reprezentuje interesy miast zrzeszonych i podejmuje się obrony tych interesów
poprzez m.in.:
 reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum
ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących
samorządów terytorialnych,
 propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych
zadań własnych miast i zadań im zleconych przez administrację
rządową,
 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych,
mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast polskich.
W dniach 5-6 marca 2019 r. odbyło doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP,
którego
najważniejszymi tematami było planowanie rozwoju przestrzeni
miejskich oraz wyzwania środowiskowe (zagospodarowywanie odpadów, smog,
klimat). W Zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Związek
wspierał
bieżące
działania
samorządów
licznymi
opiniami
czy ekspertyzami. Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy korzystali też
z wydawanego przez Związek „Biuletynu ZMP”.
 Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”
Generalnym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu
terytorialnego. Podejmuje szereg działań nakierowanych na modernizację
struktur jednostek samorządowych – umożliwiając ciągłe podnoszenie kwalifikacji
pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej. WOKiSS prowadzi
działalność informacyjno - doradczą, a także opracowuje i wdraża nowoczesne
programy wspomagające procesy zarządzania.
W 2019 r. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w bardzo
szerokim stopniu korzystali z oferty szkoleniowej WOKiSS-u. Przeszkolono 92 osoby
(dla porównania w 2018 r. – 4, w 2017 r. – 22, w 2016 r. – 6, w 2015 r. - 3). Kilka
szkoleń z udziałów ekspertów WOKiSS zorganizowano w Urzędzie Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie (dotyczyły one m. in. funduszy sołeckich, pisania wniosków
o dofinansowanie z EFS w ramach WRPO, rozliczania personelu projektu i ochrony
danych osobowych w projektach dofinansowywanych z funduszy europejskich,
sytuacji kryzysowych w obsłudze klienta, komunikacji zewnętrznej i media
relations, pracowniczych planów kapitałowych czy dostępu do informacji
publicznej). W organizowanych przez WOKiSS szkoleniach uczestniczyli również
sołtysi (fundusz sołecki, pisanie projektów o dofinansowanie z EFS), pracownicy
MGOPS i OCK.
Stowarzyszenie
WOKiSS
opracowuje
również
liczne
ekspertyzy
dot. aktualnych zagadnień prawnych.
 Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane na początku 2007 r. roku w efekcie
wieloletnich starań samorządowców, parlamentarzystów i organizacji
pozarządowych zabiegających o powstanie drogi ekspresowej o łącznej
długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie,
wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. W 2019 r. nie podejmowano jakiś
szczególnych inicjatyw w ramach stowarzyszenia.
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 DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W 2019 ROKU
 REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
Istotna część zadań Burmistrza w 2019 r. związana była z realizacją
i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze
programowym i strategicznym. Miasto i Gmina Ostrzeszów w 2019 roku realizowała
14 dokumentów strategicznych i programów. Najwięcej z nich dotyczyło pomocy
społecznej.

Tabela.

Polityki, programy, strategie realizowane przez Miasto i Gminę
Ostrzeszów w 2019 roku.

Lp. Nazwa programu
1.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów
2.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Ostrzeszowskich
sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie na lata 2018-2021
3.
Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020
z perspektywą do 2023 roku
4.
Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy
Ostrzeszów
5.
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022
6.
Program wspierania rodziny w Mieście i Gminie
Ostrzeszów na lata 2018-2020
7.
Miejsko-gminny program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
lata 2011-2020
8.
Gminny program dożywiania na lata 2019-2023
9.
Program profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii dla Miasta i Gminy
Ostrzeszów na rok 2019
10. Program współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok
11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Ostrzeszów na rok 2019
12. Program „Ostrzeszowska Karta Seniora”
13.
14.

Obszar
planowanie
przestrzenne
gospodarka
komunalna
ochrona
środowiska
ochrona
środowiska
pomoc społeczna
pomoc społeczna
pomoc społeczna

pomoc społeczna
ochrona zdrowia
partycypacja
społeczna
ochrona zwierząt

polityka
senioralna
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym gospodarka
zasobem gminy Ostrzeszów na lata 2018-2022
mieszkaniowa
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiągospodarka
nieruchomościami
cych własność Miasta i Gminy Ostrzeszów 2017-2019

Źródło: opracowanie własne (Wydział ORG)
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 1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Ostrzeszów

Miasto i Gmina Ostrzeszów pokryta jest miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w obszarze 1470 ha, co stanowi 7,84%
powierzchni gminy. Obowiązuje 28 miejscowym planów zagospodarowania
przestrzennego, natomiast w trakcie opracowania jest 8 planów dla terenów
znajdujących się w obszarze miasta Ostrzeszów.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów
miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych
i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń
studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków
w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Ostatnia ocena aktualności dokonana została 2016 roku zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXIV/143/2016 z dnia 27 października 2016
r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Program opracowania MPZP – w wyniku analizy najpilniejszych potrzeb
Miasta i Gminy Ostrzeszów uznano za zasadne:
 podjęcie prac nad aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów”;
 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obwodnicy wschodniej miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449
oraz dla obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej S11 – w celu
zabezpieczenia
terenów
pod
realizację
nowego
układu
komunikacyjnego;
 podjęcie prac nad:
 aktualizacją
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrzeszowa dla działki nr ew. 2802 przy
ul. Cichej,
 aktualizacją „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie” z koniecznością zmiany
studium,
 zmianą studium i planu miejscowego w rejonie ul. Ceglarskiej
w Ostrzeszowie dla działek 225/3, 226/3, 227/3, 2964/3 wraz
z korektą układu komunikacyjnego w obszarze drogi KL,
 wyznaczeniem
terenów
potencjalnej
lokalizacji
paneli
fotowoltaicznych,
 realizacją planu miejscowego w rejonie ul. Srebrna Diamentowa,
Jasna położonych w Ostrzeszów Pustkowie,
 realizacją
planu
miejscowego
w
miejscowości
Kuźniki
w wykazanym zakresie,
 realizacją planu miejscowego w miejscowości Rojów w rejonie
ul. Piaski, Boiskowa z koniecznością zmiany studium,
 realizacją założeń zawartych w poprzedniej ocenie aktualności
z 2009 r.
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Priorytetem, który winien przyświecać władzom Miasta i Gminy jest
zapewnienie ciągłości projektowanych układów komunikacyjnych. Są one
niezbędnym czynnikiem rozwoju gminy zapewniającym właściwą obsługę
komunikacyjną dla nowoprojektowanych i istniejących terenów inwestycyjnych.
Zadaniem władz jednostki samorządowej jest z jednej strony zabezpieczenie
wystarczającej ilości terenów dla ich realizacji, z drugiej strony zaś zapewnienie
właściwego
powiązania
z
zewnętrznym
układem
komunikacyjnym.
Za niedopuszczalną praktykę uznaje się przerywanie wcześniej wyznaczonych
powiązań komunikacyjnych, bez dokonania analizy zasadności podejmowanych
decyzji.
Po przeanalizowaniu wszystkich opracowań planistycznych, jak również
nowoopracowanych planów miejscowych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów,
uznano za zasadne zwrócenie uwagę na niektóre elementy, zapewniające
spójność rozwiązań planistycznych stosowanych w planach miejscowych.
Zaliczyć do nich należy przede wszystkim właściwe wyznaczenie granic
opracowania w taki sposób, aby, po uchwaleniu planu, regulował on właściwe
daną przestrzeń.
Miasto i Gmina Ostrzeszów nie posiada gminnego programu rewitalizacji
w myśl ustawy o rewitalizacji. Miasto i Gmina nie posiada też programu opieki
nad zabytkami. Szczegółowy opis ochrony zabytków zawarty jest w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Ostrzeszów z 2011 r. oraz w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym
Miasta i Gminy Ostrzeszów z 2010 r. Na terenie gminy znajduje się 15 obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, ponadto zewidencjonowano 124 stanowisk
archeologicznych. Jest w trakcie opracowania gminna ewidencja zabytków.
 2.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów
Ostrzeszowskich sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie na lata 2018-2021

Rada Miejska Ostrzeszów Uchwałą Nr XXXIX/256/2018 z dnia 1 marca 2018
roku przyjęła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Ostrzeszowskich
Sp. z o.o. Plan został opracowany w perspektywie 4-letniej. Zadania ujęte
w planie w głównej mierze dotyczą istniejącej infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej, która z uwagi na zły stan techniczny wymaga gruntownej
modernizacji lub całkowitej wymiany. Plan zakłada również realizację zadań
polegających na rozbudowie istniejącej infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej.
W 2019 roku w ramach wieloletniego planu zrealizowano następujące
zadania:
- przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy
Kolejowej w Ostrzeszowie (681.799,609 zł);
- wymiana infrastruktury wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Ostrzeszowie
(161.677,94 zł);
- odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych (73.163,96 zł);
- odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych (116.564,45 zł).
Łączne nakłady na zadania rozwojowe i modernizacyjne urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w 2019 r. wyniosły 1.407.494,13 zł.
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 3.

Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z perspektywą do 2023
roku

W ramach programu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019 realizowano
zadanie polegające na dofinansowaniu wymiany kotłów i pieców
niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Na terenie Miasta i Gminy
Ostrzeszów wymieniono 70 kotłów, a kwota dofinansowania wyniosła 217 816,80 zł.
Tabela.

Wymiana niskosprawnych
Ostrzeszów w 2019 roku

kotłów

na

terenie

Miasta

i

Gminy

Rodzaj nowego źródła ciepła
Lokalizacja

Miasto Ostrzeszów
Kochłowy
Kuźniki
Marydół
Niedźwiedź
Olszyna
Ostrzeszów-Pustkowie
Potaśnia
Rogaszyce
Rojów
Siedlików
Szklarka Przygodzicka
Turze
PODSUMOWANIE

Gaz

Paliwo stałe

Podłączenie
do sieci
ciepłowniczej

32

7

2

1
1
2
2
5
2
4
5
2
3
1
1
37

31

2

Źródło: opracowanie własne (Wydział KSK)

 4.

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Ostrzeszów

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ostrzeszów przyjęty został
uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/151/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku. Jego
aktualizacji dokonano 31 marca 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej
Nr XVII/107/2018. Celem aktualizacji było dostosowanie zadań zawartych
w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ostrzeszów do wytycznych
zawartych w zaktualizowanych i nowych dokumentach strategicznych
opracowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim. W opracowaniu zwrócono
także uwagę na zmieniające się przepisy prawa oraz zawarte w nich wytyczne
na najbliższe lata. Ze względu na różnorodność zmian na terenie gminy,
zasadniczymi elementami podjętej aktualizacji GPOŚ było kompleksowe
przedstawienie
zmian
ilościowych,
jakościowych
oraz
usprawnienie
gospodarowania ściekami i odpadami komunalnymi. Szczególną uwagę
zwrócono także na ochronę wód.

30

 Monitorowanie realizacji programu
1. Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem
wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania
środowiskiem. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności
np. WIOŚ, RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk,
terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucją takim jak
np. Urzędy Gmin, RDLP, Dyrekcje Parków Krajobrazowych, RDOŚ.
2. Monitoring programu – najważniejszym wskaźnikiem jest kontrolowanie
realizacji poszczególnych zadań, które powinno się odbywać co dwa lata, na
podstawie zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem
ich wdrożenia. Monitoring powinien odbywać się w mierzalnych jednostkach
np. wagowych, pojemności, odległości, procentowych, ilościowych, kosztowych,
itd.
3. Monitoring odczuć społecznych – podstawowy system kontroli
czy wprowadzane zmiany są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i osób
przebywających na terenie gminy.
4. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych to wskaźnik,
który powinien zawierać ocenę realizacji założonych celów i zadań.
 Ocena możliwych oddziaływań na środowisko
Nie przewiduje się znaczącego zwiększenia oddziaływania na środowisko
w wyniku realizacji aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Inwestycje
związane z porządkowaniem gospodarki odpadami oraz gospodarką wodno–
ściekową będą wpływać na poprawę warunków środowiskowych regionu.
Wszystkie inwestycje i obiekty budowlane realizowane w ramach porządkowania
gospodarki odpadami komunalnymi planowane są dla potrzeb RIPOK
i istniejących instalacji zastępczych.
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach aktualizacji GPOŚ
związane
są
z
większymi
lub
mniejszymi
uciążliwościami
wynikającymi m.in. z transportu materiałów budowlanych, instalacji, obsługi
i pracy sprzętu budowlanego, przemieszczania mas ziemnych itp.
Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
będzie wzmożony transport odpadów do zakładów centralnych, obsługujących
dużo większe obszary niż obecnie oraz praca sprzętu transportującego
i budowlanego. Nadal głównym źródłem emisji do powietrza pozostaje transport
i emisja niska z zabudowy mieszkalnej. Do zanieczyszczenia gleb wokół inwestycji
może dochodzić w trakcie prac budowlanych, niewłaściwej ich eksploatacji
czy mechanicznego uszkodzenia.
Emisje hałasu dotyczą przede wszystkich środków transportu i sprzętu
budowlanego. Główną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu
oraz jakość dróg. Zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do gleby
ze ściekami, opadami wpłynie na lokalne zmiany flory lubiącej wysokozasobne
siedliska zwłaszcza azotolubne.
Negatywny wpływ na krajobraz dotyczy przede wszystkim obiektów
liniowych (drogi) oraz zabudowy rekreacyjnej przy jeziorach.
Realizacja programu nie będzie negatywnie wpływać na istniejące formy
ochrony przyrody i cenne siedliska przyrodnicze.
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Teren gminy ma bardzo utrudnione możliwości lokalizacje elektrowni
wiatrowych, stąd nie przewiduje się lokalizacji tego typu inwestycji. Wspierane
będą inne źródła energii odnawialnej.
 5.

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta
i Gminy Ostrzeszów na lata 2016-2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie opracował
w 2016 r. Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Ostrzeszów na lata 2016 – 2022, która została przyjęta uchwałą Rady
Miejskiej Ostrzeszów Nr XXVI/161/2016 z dnia 28.12.2016 r. Strategia jest
wieloletnim dokumentem programowym o charakterze kompleksowym, który
stanowi projekt przyszłego funkcjonowania obszaru polityki społecznej na terenie
Miasta i Gminy Ostrzeszów. Zawiera ona diagnozę sytuacji społecznej i prognozę
zmian problemów społecznych do 2022 roku. Identyfikacja najważniejszych
kwestii społecznych została skonstruowana na podstawie konsultacji
społecznych, badań źródeł zastanych tj. danych pozyskanych z instytucji
i organizacji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem działania jej
mieszkańców, a także instrumentów analizy strategicznej, do których należy
zaliczyć identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego
systemu polityki społecznej (SWOT). Z diagnozy wynikają obszary problemowe,
nad którymi winna skupić się lokalna polityka społeczna.
Strategia stanowi podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji
społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia
mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów, w szczególności tych, którzy są
zagrożeni marginalizacją czy wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do
integracji społecznej. Zakłada się przy tym, że procesy opisane w dokumencie
będą podlegać ciągłym zmianom. Na przestrzeni lat 2016-2022 pojawiać się
będą nowe, ważne cele i wyzwania, zaś niektóre z opisanych zjawisk stracą
swoją aktualność. Ten ciągły proces zmian jest wpisany w dokument i jak
najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń
społeczności lokalnej, grup społecznych oraz współdziałania różnych instytucji
i organizacji. Strategia jest zgodna z założeniami odnoszących się do polityki
społecznej dokumentów strategicznych przygotowanych na poziomie
europejskim, ogólnopolskim i samorządowym oraz umożliwia ubieganie się
o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Ostrzeszów na lata 2016 - 2022 stanowi materiał wyjściowy do
opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.
Dokument ten jest podstawą określającą kierunki zamierzeń rozwojowych
w sektorze pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach
2016-2022 i stanowi szansę na stworzenie nowych relacji pomiędzy uczestnikami
życia społecznego. W założeniach ma też pobudzać aktywność społeczną
możliwie dużej grupy mieszkańców.
Można przyjąć, że jednym z ważniejszych instrumentów służących
monitorowaniu i ewaluacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2016 – 2022 jest wprowadzony
ustawą o pomocy społecznej art. 16a i wynikający z niego obowiązek
corocznego
sporządzenia
oceny
zasobów
pomocy
społecznej
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oraz przedstawienie go Radzie Miejskiej. Ocena ta dla Miasta i Gminy Ostrzeszów
została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dane z Oceny umożliwiają
analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych
oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego
w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem
poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji
związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym
roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:
- brak rozwiązań systemowych dostosowujących katalog typów domów
pomocy społecznej o kategorię: dzieci i młodzież z zaburzeniami
i chorzy psychicznie - obarczanie ośrodków pomocy społecznej coraz
szerszym i nie zawsze powiązanym ze specyfiką działalności katalogiem
zadań powoduje narastające problemy lokalowe , kadrowe i inne;
- brak wykwalifikowanej kadry a w tym pracowników socjalnych, coraz
mniej osób podejmuje naukę w tym kierunku, ponadto zatrudnienie
w instytucjach pomocy społecznej staje się mało atrakcyjne biorąc pod
uwagę wysokie wymagania dot. kwalifikacji , które nie przekładają się
na
wynagrodzenia
adekwatne
do
skomplikowanych
i odpowiedzialnych obowiązków;
- wysokie koszty po stronie samorządu gminnego związane z realizacją
zadań ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
- rozwój asystentury rodziny, który jest konieczny, winien być wsparty
poprzez jasne reguły dofinansowania i zatrudniania z budżetu państwa
lub wcześniejsze ogłaszanie konkursów dla samorządów i szybsze
przekazywanie środków w ciągu roku wynikających z rozstrzygnięć
konkursowych;
- w 2017 roku odnotowaliśmy spadek zainteresowania rodzin wsparciem
w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”. Spadek liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z wyjątkiem pomocy usługowej (w tym zapewnienie pobytu
w domu pomocy społecznej) oraz wsparcia w wynikającego z sytuacji
związanych z występowaniem przemocy domowej;
- odnotowano również spadek zainteresowania wsparciem w postaci
stypendium socjalnego dla uczniów;
- liczne nowe zadania przekazywane do realizacji przez instytucje
pomocy społecznej wiązały się ze zmianami w klasyfikacji budżetowej;
- wciąż zapowiadane są nowe zmiany w systemie zabezpieczenia
społecznego i sferach pomocy społecznej. Liczne projekty i wizje
realizowania pomocy społecznej skłaniają ustawodawcę do
proponowania lub narzucania przekształceń w organizacji pomocy
społecznej – nie zostawiając większego wyboru organizacjom
pracowników, samorządom i co najważniejsze samym odbiorcom
pomocy społecznej.
Pozostaje w tym miejscu mieć nadzieję,
że Ośrodek sprosta tym dynamicznym przemianom, a głosy płynące
z samorządu nie zostaną pominięte na żadnym etapie konsultacji.
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 6.

Program wspierania rodziny w Mieście i Gminie Ostrzeszów na lata 20182020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie opracował
Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Ostrzeszów na lata 2018-2020,
który został przyjęty Uchwałą Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29
marca 2018 r. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej rodzinie mającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie, które polega
w szczególności na wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych
rodziny,
przeciwdziałaniu
marginalizacji
i degradacji społecznej rodziny, dążeniu do reintegracji rodziny. Wspieranie
rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, a także pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka.
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
 instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
 placówek wsparcia dziennego,
 rodzin wspierających.
Głównym celem Programu jest skuteczne wspieranie rodziców
w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program określa
działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze.
Realizacja
Programu
powinna
prowadzić
do podejmowania działań profilaktycznych i ograniczenia dysfunkcji rodzin
oraz rozbudowy systemu opieki nad dzieckiem oraz pracy z rodziną.
Wydatki w 2019 r. na wynagrodzenie asystentów rodziny wraz
z pochodnymi wyniosły 108.552,06 zł. z tego: środki finansowane z budżetu gminy
w wysokości 72.300,00 zł. oraz środki pozyskane w ramach Resortowego
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2019 „Asystent
Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 36.252,00 zł.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MGOPS
zapewniał asystentom dostęp do systematycznego podnoszenia swoich
kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną w szczególności poprzez udział
w szkoleniach. Ponadto każdy z asystentów został wyposażony w materiały
niezbędne do pracy z rodziną oraz materiały biurowe przeznaczone
do prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w 2018 r.
ponosił wydatki związane z umieszczeniem 31 dzieci w rodzinnej pieczy
zastępczej, w tym: 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
spokrewnionych, 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej,
8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych, 5 dzieci
umieszczonych w rodzinnym domu dziecka. W instytucjonalnej pieczy zastępczej
przebywało 15 dzieci z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Wydatki na opiekę
i wychowanie dzieci obejmowały: miesięczne świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci, dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci, świadczenia przyznane na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanych dzieci, świadczenie związane z utrzymaniem i remontem lokalu
mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka, koszty
wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, koszty wynagrodzenia
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dla zawodowej rodziny zastępczej, koszty wynagrodzenia dla osoby do pomocy
w rodzinnym domu dziecka przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
Koszty ponoszone przez Ośrodek stanowiły 10%, 30% lub 50% wydatków
przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w zależności od okresu pobytu
dziecka w pieczy zastępczej. Świadczenia z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie
zastępczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej przekazywane były
co miesiąc na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie,
po uprzednim wystawieniu przez PCPR not obciążeniowych.
Wydatki w 2019r. poniesione z tytułu opieki i wychowania dzieci
w rodzinnej pieczy zastępczej wniosły 172.504,65 zł., natomiast w instytucjonalnej
pieczy zastępczej 268.506,32 zł. W/w koszty corocznie wzrastają z uwagi na czas
pobytu dzieci oraz koszty pobytu ustalone corocznie decyzją Starosty
Ostrzeszowskiego w odniesieniu do instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 7.

Miejsko-gminny program przeciwdziałania przemocy
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020

w

rodzinie

Uchwalą Nr XIII/77/2011 Rada Miejska Ostrzeszów w dniu 29 września 2011 r.
przyjęła: ,,Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020". Tryb i sposób
powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania w 2019 r. określała Uchwała
Nr XXV/152/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
trybu
i
sposobu
powoływania
i
odwoływania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ostrzeszowie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie określony został Zarządzeniem Nr 148/2016 Burmistrza Miasta
i Gminy Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami)
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny liczy 26 przedstawicieli reprezentujących
jednostki
organizacyjne
pomocy
społecznej,
miejsko-gminną
komisję
rozwiązywania problemów alkoholowych, policję,
instytucje oświatowe
czy, zespół kuratorów sądowych. Zasadniczym celem funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie
działań profilaktyczno-edukacyjnych. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
realizowane były przez diagnozowanie problemów społecznych, podejmowanie
działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, inicjowanie
interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie
informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie. Zgodnie z zapisem ustawowym Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w 2019r. zapewniał obsługę organizacyjno techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w tym: organizowanie posiedzeń
Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, organizowanie szkoleń,
zapewnienie materiałów biurowych, obsługę korespondencji, prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji dotyczącej Zespołu i Grup Roboczych.
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W 2019 r. liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” wynosiła 41.
Ogółem działaniami Grup Roboczych objęto 136 osób (tj. osoby dotknięte
przemocą w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz pozostali
członkowie rodzin wspólnie zamieszkujący), w tym: 49 kobiety, 57 mężczyzn, 30
dzieci. W 2019 r. wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w 33 rodzinach, dla każdej
z nich utworzono Grupę Roboczą. W 2019 r. podczas posiedzeń Grup Roboczych
uzupełniono 24 formularzy Niebieskich Kart C z osobami doznającymi przemocy
w rodzinie, oraz 23 formularzy Niebieskich Kart D z osobami stosującymi przemoc
w rodzinie. W 2019 r. zakończono 28 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku ustania
przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu
pomocy a także w wyniku rozstrzygnięcia z uwagi na brak zasadności
podejmowanych działań.
Dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, MGOPS
zorganizował szkolenie przeprowadzone w dniu 27.09.2019 roku przez firmę
zewnętrzną w temacie: „Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy
względem dzieci”. W szkoleniu wzięło udział 29 osób. Działania profilaktyczne
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone były przez
instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie
z kompetencjami i możliwościami poszczególnych instytucji. Działania
profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone były
przez instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie
z kompetencjami i możliwościami poszczególnych instytucji.
 8.

Gminny program dożywiania na lata 2019-2023

Uchwalą Nr II/13/2018 Rada Miejska Ostrzeszów w dniu 29 listopada 2018 r.
przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Gminny program dożywiania" na lata 2019 -2023.

Tabela . Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Rodzaj danych
Ogólna liczba osób objętych programem
Posiłek
Liczba osób, którym dowożono posiłek
Świadczenie pieniężne na zakup
posiłków
Świadczenie rzeczowe
Koszt programu ogółem
Środki własne
Dotacja z programu
Liczba punktów prowadzących żywienie

Ogółem
2018 r.
2019 r.

W tym na wsi
2018 r.
2019 r.

524
310
19

444
283
-

203
133
5

181
100
-

325

256

113

115

47
293.422,00
230.358,00
63.064,00
21

31
262.972
197.883
65.089
15

13
121.934,00
91.091,00
30.843,00
10

8
125.020
97.400
27.620
6

Źródło: opracowanie własne (MGOPS)
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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie wraz ze
Stowarzyszeniem „RAZEM” przy Środowiskowym Domu Samopomocy realizuje
miejscowo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram POPŻ
2019r.

Tabela . Realizacja podprogramu POPŻ
Rok
2018
2019

Razem tonaż
31.462,84 kg
29.903,60 kg

Wartość
150.888,14 zł
145.643,95 zł.

Źródło: opracowanie własne (MGOPS)

Produkty żywnościowe zostały przekazane nieodpłatnie dla najbardziej
potrzebujących mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów w formie 600 paczek
żywnościowych. Jednocześnie Pracownicy Socjalni wystawili 77 skierowań
dla Mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów na pomoc żywnościową w ramach
w/w programu do „Caritas”.
 9.

Program
profilaktyki,
rozwiązywania
problemów
i narkomanii dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na rok 2019

alkoholowych

Program określa miejsko-gminną strategię w zakresie profilaktyki
oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających
z używania alkoholu i narkotyków. Sposoby realizacji zadań w nim zawartych
dostosowane
są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych
działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.
Działania składają się z czterech części, które łączą strategie
przeciwdziałania poszczególnym uzależnieniom i obejmują:
 przeciwdziałanie narkomanii;
 profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
 zwalczanie następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych
i wyrobów powiązanych, także e-papierosów;
 przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.
Podejmowane działania mają ograniczyć problemy ze zdrowiem,
wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych. Są to m.in.:
 działania profilaktyczne i edukacyjne, udoskonalanie oferty
i zwiększanie dostępności do leczenia uzależnień;
 badania naukowe oraz monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
związanej z uzależnieniami.
W Ostrzeszowie realizowane są programy wsparcia dla osób
doświadczających przemocy, których celem jest świadczenie pomocy prawnej,
medycznej i psychologicznej. W ramach tych programów dzieciom i osobom
dorosłym doświadczającym szkód ze strony osób nadużywających alkoholu
oferowana jest również systemowa pomoc wyjścia z kryzysu. Ponadto
organizowane są szkolenia z zakresu problematyki związanej z przemocą
domową skierowane do różnych grup zawodowych m.in. kuratorów sądowych,
pracowników socjalnych i policjantów.
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Na terenie Ostrzeszowa działa Nieodpłatny Punkt Konsultacyjny, którego
celem jest udzielenie wsparcia psychologicznego osobom uzależnionym
od alkoholu, narkotyków, osób współuzależnionych jak również ofiarom
przemocy domowej. Psycholog dyżuruje 6 godzin w tygodniu wedle
zapotrzebowania. Sprawcy przemocy w rodzinie motywowani są do podjęcia
terapii w ramach realizowanego programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.
W 2019 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrzeszowie wpłynęło 45 wniosków o objęcie
leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu. Do osób zgłoszonych
do Komisji skierowano zaproszenia na spotkanie - rozmowę motywującą
do podjęcia leczenia lub jego kontynuacji. Komisja skierowała 34 osoby
na badania, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego, prowadzone przez biegłych
sądowych. Na potrzeby Komisji, biegli sądowi wykonali badania i wydali opinie
(na jedną opinię składają się dwa badania: psychiatry i psychologa). Do Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie skierowano 34 wnioski o wydanie postanowienia
o obowiązku leczenia odwykowego. Procedury zobowiązania do leczenia
umorzono wobec 3 osób. W ramach obowiązków wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uczestniczono w 108 posiedzeniach
Grup Roboczych w sprawie Niebieskich Kart. Z porad i pomocy Komisji skorzystało
ok. 20 osób.
Świetlice Środowiskowe w Ostrzeszowie, Siedlikowie, Rogaszycach,
Bledzianowie oraz Rojowie objęły swoją opieką w 2019 roku 67 dzieci, w tym
z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.
 10. Program współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi kluczowy
dokument programowy określający zakres i zasady współdziałania Miasta
i Gminy Ostrzeszów z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku
publicznego. Program wyznacza cele, zasady, zakres i formy współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Określa kierunki i obszary działań w sferze pożytku
publicznego oraz priorytetowe zadania publiczne zaplanowane do realizacji
przez organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów
lub jego mieszkańców. Wskazuje również procedurę konsultowania projektów
uchwał podejmowanych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych oraz sfery zadań publicznych.
Realizacja zadań publicznych w 2019 r. została zlecona w trybach
przewidzianych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (zwaną w ramach niniejszej części Raportu
„ustawą”):
 konkursowym (zgodnie z art. 11 ustawy),
 pozakonkursowym, w formie tzw. małych zleceń (zgodnie z art. 19a
ustawy).
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Tabela.

Rodzaj zadań (wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy) i wysokość
środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.,
zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert w Mieście i Gminie
Ostrzeszów.
Zakres zadania

Nazwa zadania

Ochrona i promocja zdrowia

Działania na rzecz osób po mastektomii
Działania na rzecz osób starszych

Działalność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Upowszechnianie sportu szkolnego
Organizacja Crossu Ostrzeszowskiego
Podnoszenie sprawności fizycznej
społeczeństwa i popularyzacja sportu
rekreacyjnego
Upowszechnianie tenisa stołowego
Upowszechnianie lekkoatletyki
Upowszechnianie piłki nożnej
Upowszechnianie pływania i ratownictwa
wodnego

Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy
między społeczeństwami

Prowadzenie współpracy partnerskiej
Ostrzeszów – Stuhr

RAZEM

Wysokość
dotacji
4.000 zł
10.000 zł
4.000 zł
80.000 zł
15.000 zł
31.300 zł
4.000 zł
24.000 zł
186.700 zł
11.500 zł
10.000 zł
380.500 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- 352.500 zł (93%)

Ochrona i promocja zdrowia
- 14.000 zł (4%)
Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami - 10.000 zł (2%)
Działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży - 4.500 zł (1%)

Źródło: opracowanie własne (Wydział PKS)
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Tabela.

Wykaz zadań publicznych Miasta i Gminy Ostrzeszów, na których realizację przeprowadzony został konkurs ofert oraz
dane o wysokości środków przyznanych i rozliczonych

Nazwa zadania ogłoszonego
do realizacji

Nazwa podmiotu, którego ofertę przyjęto do realizacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Kwota
wykorzystanej
i rozliczonej dotacji

Działania na rzecz osób po
mastektomii

Stowarzyszenie „Amazonki Ostrzeszowskie”

4.000,00 zł

4.000,00 zł

Działania na rzecz osób
starszych

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Wspólny Dom” przy DPS
w Kochłowach

8.000,00 zł

8.000,00 zł

2.000,00 zł

2.000,00 zł

Klub Piłkarski VICTORIA Ostrzeszów

4.000,00 zł

4.000,00 zł

Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie

80.000,00 zł

80.000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”

15.000,00 zł

13.111,03 zł

7.000,00 zł

7.000,00 zł

12.000,00 zł
5.000,00 zł
4.300,00 zł
500,00 zł
2.500,00 zł
24.000,00 zł

12.000,00 zł
5.000,00 zł
4.300,00 zł
500,00 zł
2.500,00 zł
24.000,00 zł

4.000,00 zł

4.000,00 zł

135.000,00 zł
15.000,00 zł
15.000,00 zł
4.500,00 zł
7.700,00 zł
2.500,00 zł
7.000,00 zł

135.000,00 zł
15.000,00 zł
15.000,00 zł
nie podpisano umowy

Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe Młodzieżowy Klub Sportowy
„OCEANIK” Ostrzeszów

11.500,00 zł

11.500,00 zł

Stowarzyszenie Współpracy Partnerskiej Gmin Ostrzeszów – Stuhr

10.000,00 zł

5.415,72 zł

380.500,00 zł

369.526,80 zł

Organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży
Upowszechnianie sportu
szkolnego
Organizacja Crossu
Ostrzeszowskiego
Podnoszenie sprawności
fizycznej społeczeństwa i
popularyzacja sportu
rekreacyjnego
Upowszechnianie lekkoatletyki
Upowszechnianie tenisa stoł.

Upowszechnianie piłki nożnej

Upowszechnianie pływania i
ratownictwa wodnego
Prowadzenie współpracy
partnerskiej Ostrzeszów – Stuhr

Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe Młodzieżowy Klub Sportowy
„OCEANIK” Ostrzeszów
Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Sportowe „PIAST”
Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie
Parafialny Klub Sportowy „ARKA” w Niedźwiedziu
Stowarzyszenie Katolicko – Sportowe „Szczęście” w Ostrzeszowie
Ostrzeszowski Klub Hokeja Podwodnego ,, Szuwary” w Ostrzeszowie
LKS „ORKAN” Ostrzeszów
Uczniowski Klub Sportowy ,, Piast” przy SP nr 1 w Ostrzeszowie
Klub Piłkarski Victoria Ostrzeszów
LZS Siedlików
Klub Sportowy Rogaszyce
RLKS „AJAX” Rojów
Akademia Piłkarska Ostrzeszów Sp. z o.o.
Fundacja Piotra Reissa Poznań
Akademia Piłkarska CZECH Sp. z o.o.

RAZEM
Źródło: opracowanie własne (Wydział PKS)
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7.700,00 zł
2.500,00 zł
7.000,00 zł

Wszystkie zadania konkursowe przekazano do realizacji organizacjom
pozarządowym w formie wsparcia. Adresatami realizowanych zadań byli
mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów – przede wszystkim dzieci i młodzież
(w ramach zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).
Dodatkowo w 2019r. została zaplanowana kwota 24.500,00 zł na realizację
zadań w trybie pozakonkursowych (tzw. „małych zleceń” czy „małych grantów”)
zgodnie z art. 19a ustawy. Podjęto decyzję, aby wyłączyć z otwartego konkursu
ofert zadania dotyczące:
 działań na rzecz osób niewidomych,
 działalności na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu,
 organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa.
Tabela.

Rodzaje
zadań
publicznych
zrealizowanych
pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy.

Zakres zadania
Działalność na rzecz
regionalizmu
Organizacja
imprez
społeczeństwa
RAZEM

w

trybie

Wysokość dotacji

pielęgnowania

i

umacniania

kulturalno-rozrywkowych

dla

17.500,00 zł
7.000,00 zł
24.500,00 zł

Organizacja imprez kulturalnorozrywkowych dla społeczeństwa
- 7.000 zł (29%)

Działalność na rzecz pielęgnowania
i umacniania regionalizmu
- 17.500 zł (71%)

Źródło: opracowanie własne (Wydział PKS)

Tabela.

Wykaz zadań publicznych Miasta i Gminy Ostrzeszów zrealizowanych
w 2019 roku w trybie pozakonkursowym

Nazwa podmiotu, którego ofertę przyjęto
do realizacji
Stowarzyszenie Forum Rozwoju Ziemi
Ostrzeszowskiej

Kwota
przyznanej
dotacji
3.000,00 zł
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Kwota
wykorzystanej
i rozliczonej
dotacji
3.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych ,, Wspólny Dom” przy
Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach
Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna
Grupa Działania
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg
Dolnośląski, Obwód Ostrzeszów
Stowarzyszenie RADOŚĆ CZYTANIA
w Ostrzeszowie
RAZEM

2.000,00 zł

2.000,00 zł

5.000,00 zł

5.000,00 zł

4.500,00 zł

4.431,00 zł

10.000,00 zł

10.000,00 zł

24.500,00 zł

24.431,00 zł

Źródło: opracowanie własne (Wydział PKS)

Tabela.

Podsumowanie współpracy finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów
z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 w ramach zadań
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy
Dane liczbowe
/ kwotowe

Lp. Informacja
1.

Liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych

1

2.

Liczba ofert złożonych przez organizacje w trybie
konkursowym

24

3.

Liczba ofert złożonych przez organizacje w trybie
pozakonkursowym, tzw. ,,małe granty”

10

4.

Liczba ofert wspólnych złożonych przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego

0

5.

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych
w wyniku otwartego konkursu ofert

23

6. Liczba umów zawartych na tzw. ,, małe granty”
7.

Liczba organizacji, z którymi podpisano umowy o udzielenie
dotacji ( tryb konkursowy i pozakonkursowy)

8. Kwota dotacji przyznanych w trybie otwartego konkursu ofert

6
24
380.500,00 zł

9.

Kwota dotacji przekazanych na podst. podpisanych umów
(dot. dotacji przyznanych w trybie otwartego konkursu ofert)

376.000,00 zł

10.

Kwota dotacji przekazanych w formie tzw. ,, małych
grantów”

24.500,00 zł

11.

Liczba organizacji, które wykorzystały całkowicie udzieloną
dotację ( tryb konkursowy i pozakonkursowy)

21

12.

Liczba organizacji, które wykorzystały częściowo udzieloną
dotację ( tryb konkursowy i pozakonkursowy)

3

13.

Zwrot niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem ( tryb konkursowy i pozakonkursowy)

Źródło: opracowanie własne (Wydział PKS)
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6.542,21 zł

Działania związane z realizacją programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi - w zakresie usług opiekuńczych - prowadził również Miejsko–
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie. Jedyną formą udzielenia
dotacji w tym przypadku było powierzenie podmiotom wyłonionym w konkursie
ofert działań w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Ostrzeszów doświadczających sytuacji kryzysowych. W 2019 r.
ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert. Komisja Konkursowa wyraziła pozytywną
opinię dla oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w
Kaliszu - z którym podpisano umowę na kwotę 1.630.998,00 zł. Wymieniony wyżej
podmiot od wielu lat pozostaje realizatorem tego zadania. Jest to spowodowane
małym zainteresowaniem osób chętnych do realizacji tego zadania, niskim
wynagrodzeniem za pracę (które narzuca forma konkursowa i kryterium: cena)
oraz brakiem kwalifikacji w przypadku wysokich oczekiwań postawionych
w rozporządzeniu dot. specjalistycznych usług opiekuńczych.
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie był i jest otwarty na kontakt
z organizacjami pozarządowymi. Współpraca pozafinansowa z sektorem
pozarządowym dotyczyła różnych sfer działalności, a w szczególności:
 konsultacji
Organizacje pozarządowe zapraszane są do konsultacji niektórych
aktów prawa miejscowego. Konsultacje te przewidziane są uchwałą
Nr XLI/294/2010 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 09.09.2010 r. w sprawie
uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W 2019 r. zaproszono
do konsultacji w sprawie uchwalanego na 2020 r. programu
współpracy. Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do
proponowanego projektu uchwały.
 udostępniania na stronie internetowej informacji dla sektora
pozarządowego
W Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Ostrzeszowie znajduje się
dział „Organizacje pozarządowe”, w którym są umieszczane
informacje dotyczące m.in. ogłoszeń o otwartych konkursach ofert
i ich wynikach. Istnieje również możliwość zamieszczania przez
organizacje informacji o swoich zamierzeniach i dokonaniach.
O działaniach organizacji informuje również strona internetowa Miasta
i Gminy Ostrzeszów oraz profil Miasta i Gminy Ostrzeszów na portalu
społecznościowym Facebook.
 udostępniania pomieszczenia i wsparcia organizacyjnego:
Od kilku lat Urząd udostępnia nieodpłatnie pomieszczenie na potrzeby
pięciu organizacji zrzeszających głównie osoby starsze. Urząd
wspomaga działanie organizacji pozarządowych własną pracą
lub materiałami, pomagając im w podejmowanych zamierzeniach.
Wiele organizacji otrzymuje z Urzędu gadżety w związku
z organizowanymi zawodami oraz innymi wydarzeniami w ramach
prowadzonej działalności. Miasto i Gmina Ostrzeszów występuje jako
współorganizator w zakresie organizacji imprez sportowych czy działań
kulturalnych, patriotycznych, w które zaangażowani są również
pracownicy Urzędu. Przedstawiciele władz samorządowych w miarę
możliwości uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach z życia organizacji.
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Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje patronatem wybrane
przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe związane
z działalnością sektora pozarządowego. Na potrzeby organizacji
udostępniane są gminne obiekty sportowe. W Urzędzie jest świadczona
pomoc informacyjna i pomoc przy składaniu stosownych sprawozdań.
Reasumując, realizacja programu współpracy w 2019 r. sprzyjała
budowaniu partnerstwa samorządu z organizacjami, choć ich potrzeby
i oczekiwania były z pewnością większe. Należy podkreślić, że kluczowym
działaniem wspomagającym efektywność programu współpracy jest
zapewnienie właściwej bazy do realizacji społecznych inicjatyw, co sukcesywnie
każdego roku realizuje nasz samorząd, dlatego też bez tworzenia warunków
do rozwoju społeczeństwa trudno sobie wyobrazić realizację nawet najbardziej
ambitnego programu współpracy.
 11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na rok 2019
Niestety problem bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Ostrzeszów – podobnie zresztą jak w całym kraju – jest wciąż bardzo duży. Liczba
psów przebywających w schronisku dla zwierząt „Azyl ZOO” w Niedźwiedziu
w ciągu roku uległa niestety znaczącemu zwiększeniu.
Tabela.

Dane dot. przetrzymywanych tam psów w schronisku dla zwierząt
bezdomnych „Azyl ZOO” w Niedźwiedziu

Zakres danych

Liczba psów

Zwierzęta przebywające w schronisku – stan na dzień 01.01.2019 r.

44

Zwierzęta przebywające w schronisku – stan na dzień 31.12.2019 r.

74

Zwierzęta odłowione w 2019 r.

52

Zwierzęta oddane właścicielowi

4

Zwierzęta oddane do adopcji

18

Źródło:

Raport ze schroniska dla zwierząt bezdomnych „Azyl ZOO” w Niedźwiedziu
dot. psów z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów

 12. Program „Ostrzeszowska Karta Seniora”
Wdrożenie programu „Ostrzeszowska Karta Seniora” zostało poprzedzone
powołaniem Pełnomocnika ds. Seniorów, działającym przy Burmistrzu MiG,
którym została pani Mieczysława Pierzchalska-Bukiewicz. Pani Mieczysława była
wieloletnią kierowniczką Świetlicy Środowiskowej „Bratek”, a w chwili obecnej
pełni funkcje kierownika Klubu Seniora „Bratek”. Przez wiele lat współpracowała
ze środowiskiem ostrzeszowskich seniorów. Stale współdziała z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku. Jest oddanym społecznikiem, działającym na rzecz
Ostrzeszowian.
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Po przeprowadzonej kampanii
informacyjnej
udało
się
pozyskać 41 partnerów, którzy
oferują naszym seniorom zniżki
na zakupy lub usługi. Są to
zarówno sklepy, restauracje,
kawiarnie, ale też m.in. usługi
dietetyka, kosmetologa czy
fizjoterapeutów.
Karta cieszy się dużym powodzeniem - w ciągu roku
funkcjonowania
programu
ponad 2600 uprawnionych
mieszkańców odebrało swoje
karty.

 13. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Ostrzeszów na lata 2018-2022
W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale stanowiące
własność Gminy Ostrzeszów oraz lokale stanowiące własność Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej ”Z.G.M.” Spółki z o.o. w Ostrzeszowie.
Tabela.

Zestawienie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Ostrzeszów

Wyszczególnienie

Ilość lokali

Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących
własność Gminy
Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących
własność Spółki
Lokale użytkowe w budynkach stanowiących
własność Spółki
Lokale użytkowe w budynkach stanowiących
własność Gminy
Lokale mieszkalne w budynkach, w których
funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem
Gminy
Lokale mieszkalne w budynkach, w których
funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem
Spółki
Lokale socjalne w budynkach stanowiących
własność Gminy
Źródło: opracowanie własne (ZGM Sp. z o. o.)
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Powierzchnia
[m²]

21

1051,91

168

7687,76

13

686,40

2

376,29

157

7240,57

38

1823,95

8

235,66

Tabela.

Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy Ostrzeszów
Gmina

Spółka

Lokale komunalne

Lokale socjalne

Lokale komunalne

Lokale socjalne

180

8

219

10

Źródło: opracowanie własne (ZGM Sp. z o. o.)

Dla utrzymania stanu technicznego i estetycznego budynków
zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i ich mienia niezbędne jest wykonywanie
stosownych prac remontowych.
Tabela.

Remonty budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Wyszczególnienie

Lokalizacja

Wymiana pokryć dachowych
(m²)

Św. Mikołaja 39- 154,5m², Sienkiewicza 19 –
40m², Kościuszki19c – 70m², Grunwaldzka 7 –
30m², Zamkowa13/Gorgolewskiego 1 – 13m²,
Lazurowa 50- 20m², Kolejowa 48 - 20m²
Św. Mikołaja 39, Piastowska 10, Kościuszki19c,
Kościuszki 23, Poprzeczna 4, Os. Zamkowe 10
Św. Mikołaja 39, Kwiatowa 7, Osiedle
Zamkowe 3, Kościuszki 21
Kolejowa 29

Wymiana obróbek
blacharskich (bud)
Przebudowa kominów (bud)
Docieplenie ścian budynku
(bud)
Odnowienie elewacji (bud)
Wymiana stolarki okiennej (szt.)

Wymiana stolarki drzwiowej
(lok.)

Przebudowa pieców (lok.)
Malowanie korytarzy i klatek
schodowych (bud)
Wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej w lokalu (lok.)

Wymiana instalacji elektrycznej
w lokalu (lok.)
Wymiana instalacji
odgromowej (bud)

Kolejowa 29
Grunwaldzka 1- 10szt., Os. Zamkowe 2 – 23 szt.,
Szklarka Przyg. 56A – 2 szt., Okrężna 7 – 1szt.,
Rogaszyce 22- 2 szt., Os. Zamkowe 4 – zest.
balk., Kościuszki 19c – 1 szt.; Strumykowa 10 – 3
szt. Zamkowa 13/Gorgolewskiego 1– 19 szt.,
Olszyna 73- 1 szt.
Os. Zamkowe 10 – 2szt., Przemysłowa 7- 3 szt.,
Grunwaldzka 1 – 4 szt., Pogodna 8 – 1 szt..
Lazurowa 50 – 1 szt., Kotowskie 23 – 1 szt.,
Sienkiewicza 19- 1 szt.
Kotowskie 23, Olszyna 74
Grunwaldzka 3AB, Grunwaldzka 1, Kolejowa
51, Przemysłowa 7, Grunwaldzka 3d - piwnica
Kościuszki 22 – 2, Stodolna 1- 1, Osiedle
Zamkowe 9 – 1, Przemysłowa 7 – 2
Rogaszyce 22 – 1, Kolejowa 51 – 2, Siedlików
68A – 2, Kwiatowa 7-1 pralnia, Siedlików 44 - 1
Siedlików 44, Olszyna 73, Plac Kazimierza 2,
Poprzeczna 4
Rogaszyce 22

Źródło: opracowanie własne (ZGM Sp. z o. o.)
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Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – wykonano
przeglądy okresowe budynków:
- przegląd instalacji gazowej,
- przegląd kominiarski,
- przegląd budowlany- pięcioletni.
Ponadto w roku 2019 przeprowadzono naprawy awaryjne na instalacji
zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji
elektrycznej, roboty dekarskie i murarskie.
Przystąpiono do przygotowywania dokumentacji na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym
przy ul. Jana Pawła II w Ostrzeszowie.
Na podstawie Zarządzenia nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 25 kwietnia 2019 roku od dnia 1 sierpnia 2019 roku wprowadzono nowe
stawki czynszowe;
- w budownictwie oddanym do użytku po 1 września 2013 r.- 8,70 zł
za 1m² powierzchni lokalu mieszkalnego w stosunku miesięcznym,
- w pozostałym budownictwie – 5,70 zł za 1 m² powierzchni lokalu
mieszkalnego w stosunku miesięcznym,
- dla lokali socjalnych - 2,85 zł za 1m² powierzchni lokalu mieszkalnego
w stosunku miesięcznym.
 14. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Ostrzeszów na lata 2017-2019
Plan wykorzystania zasobu określony został Zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy nr 163/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (opracowany na lata 2017 -2019).
Obejmuje on sprzedaż m.in. działki budowlanej w miejscowości Niedźwiedź
(działka nr 217/13), działek budowlanych położonych we w miejscowości Rojów
(działki nr 966/10,11,12,13), sprzedaż działek objętych terenem Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej we wsi Rojów (za oczyszczalnią ścieków). Plan
zakłada też wystąpienie o określenie warunków zabudowy dla działek
ewidencyjnych położonych w miejscowości Potaśnia, obręb geodezyjny Myje
(działki nr 260/1, 2, 3, 5, 6, 7). W roku 2019 został sprzedany jeden lokal mieszkalny
położony w Ostrzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 5 na rzecz najemcy. W zakresie
nabycia gruntów plan zakładał m.in. nabycie udziałów w prawie użytkowania
wieczystego w działce ewidencyjnej numer 2629/14. Nieruchomości położone
w Niedźwiedziu oraz Rojowie nie zostały dotychczas przeznaczone do sprzedaży.
W roku 2019 została sprzedana nieruchomość leżąca w Rojowie w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej oznaczona numerem działki 468/6, natomiast
działki oznaczone numerami: 9/9, 9/10, 468/7 zostały przeznaczone do sprzedaży,
przetarg zaplanowany został na rok 2020. Dotychczas nie wystąpiono
z wnioskiem o określenie warunków zabudowy dla działek ewidencyjnych
położonych w miejscowości Potaśnia, obręb geodezyjny Myje (działki nr 260/1, 2,
3, 5, 6, 7). W zakresie nabycia plan został zrealizowany w 100%. W roku 2019
Miasto nabyło udziały w działce 2629/14 i tym samym stało się użytkownikiem
wieczystym w udziale 1/1.
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 WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na burmistrza
obowiązek wykonywania uchwał rady. W ramach tego zadania burmistrz
zapewnia terminową i zgodną z prawem realizację uchwał, określa sposób ich
wykonywania, a także musi dopilnować kwestii formalnych takich choćby jak
publikacja uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej czy ewentualnie przesłanie
ich do publikacji w dzienniku urzędowym wojewody.
w 2019 r. Rada Miejska Ostrzeszów obradowała na 14 sesjach:
12 zwyczajnych i 2 uroczystych. Podczas sesji Rada podjęła ogółem 112 uchwał,
w tym 50 aktów prawa miejscowego.
Tabela.

Uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów podjęte w 2019 r. w rozbiciu
na obszary tematyczne
Obszar tematyczny

Finanse
Organizacja gminy i urzędu
Zarządzanie majątkiem
Oświata
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Pomoc społeczna
Organizacje, związki i stowarzyszenia
Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów
Infrastruktura drogowa
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna
Sport i turystyka
Kultura i dziedzictwo narodowe
Ochrona zdrowia
Suma
Źródło: opracowanie własne (ORG)

Liczba uchwał
32
28
10
10
6
5
4
4
4
2
2
2
2
1
112

Najwięcej uchwał podjętych przez Radę Miejską Ostrzeszów dotyczyło
spraw finansowych, związanych z wykonywaniem budżetu przyjętego uchwałą
nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. W trakcie roku 2019 budżet był sukcesywnie
realizowany, co przejawia się m.in. w opracowaniu i publikacji kwartalnych
sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-27s, Rb28s, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z).
Podsumowanie realizacji całego budżetu stanowi Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2019 r.
Wszystkie podjęte przez Radę Miejską Ostrzeszów uchwały zostały
w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia przekazane do organów nadzoru, jakimi są
– w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw
finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
W sześciu przypadkach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu stwierdziło częściową, bądź całkowitą nieważność aktu:
- uchwałą nr 5/330/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 lutego 2019 r. stwierdzono częściową nieważność
uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 stycznia 2019 r.
w
sprawie
określenia
wzoru
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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uchwałą nr 7/470/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 r. stwierdzono nieważność uchwały
Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
zmian w Uchwale Nr XXXI/231/2009 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia
22 października 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków
od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa,
określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- uchwałą nr 7/503/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 r. stwierdzono nieważność uchwały
Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
regulaminu
przyznawania
dotacji
celowej
na
dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków;
- uchwałą nr 16/1011/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r. stwierdzono częściową nieważność
uchwały Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie
Gminy Ostrzeszów;
- uchwałą nr 16/1012/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r. stwierdzono częściową nieważność
uchwały Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
Ostrzeszów dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół
i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania;
- uchwałą nr 27/1562/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019 r. stwierdzono częściową
nieważność uchwały Nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
W jednym przypadku Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze
nr KN-I.4131.1.412.2019.4 z dnia 25 października 2019 r. orzekające nieważność
uchwały Nr XIV/107/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie.
-

Tabela.
Lp.

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską Ostrzeszów w 2019 r.
(podkreślono uchwały stanowiące akty prawa miejscowego)

DATA SESJI

1.
2.
3.

4.

NR
UCHWAŁY
IV/31/2019
IV/32/2019

29.01.2019

IV/33/2019

IV/34/2019

W SPRAWIE
odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Ostrzeszów
powołania Skarbnika Miasta i Gminy Ostrzeszów
warunków udzielania i wysokości stawek procentowych
bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta
i Gminy Ostrzeszów, w prawo własności tych gruntów
przyjęcia Programu "Ostrzeszowska Karta Seniora"
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5.

IV/35/2019

wyboru delegata Miasta i Gminy Ostrzeszów
Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

6.

IV/36/2019

7.

IV/37/2019

8.

IV/38/2019

9.
10.

VI/39/2019

11.

VI/41/2019

12.

VI/42/2019

wyznaczenia przedstawiciela Miasta i Gminy Ostrzeszów
w stowarzyszeniu
Wielkopolski
Ośrodek
Kształcenia
i Studiów Samorządowych w Poznaniu
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
określenia
wzoru
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku
zmian w Uchwale Nr XXXI/231/2009 Rady Miejskiej
Ostrzeszów z dnia 22 października 2009 roku w sprawie
zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych, od
nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa,
określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso
likwidacji związku pod nazwą Związek Gmin Ziemi
Ostrzeszowskiej
regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne
źródła ciepła
regulaminu
przyznawania
dotacji
celowej
na
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
zmiany uchwały nr XLVIII/306/2018 z dnia 20 września 2018
roku w sprawie regulaminu określającego wysokość
dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Spółka z o.o.
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej
radnego Rady Miejskiej Ostrzeszów
upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów do
złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia
w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego "GEPARD II - transport
niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"
zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Ostrzeszów na lata 2019-2032
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
zmian w Uchwale Nr XXXI/231/2009 Rady Miejskiej
Ostrzeszów z dnia 22 października 2009 roku w sprawie
zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych, od
nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa,
określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso

13.

VI/40/2019

28.02.2019

VI/43/2019

14.

VI/44/2019

15.

VI/45/2019

16.

VI/46/2019

17.

VI/47/2019

18.

VII/48/2019

21.03.2019

19.
20.

VIII/49/2019

21.

VIII/51/2019

22.

VIII/52/2019

VIII/50/2019

28.03.2019
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23.

VIII/53/2019

24.

VIII/54/2019

25.

VIII/55/2019

26.
27.

IX/56/2019

28.

IX/58/2019

29.

IX/59/2019

30.

IX/57/2019

25.04.2019

IX/60/2019

31.

IX/61/2019

32.

IX/62/2019

33.

IX/63/2019

34.

IX/64/2019

35.

IX/65/2019

36.

IX/66/2019

37.
38.

X/67/2019

39.

X/69/2019

40.

X/68/2019

16.05.2019

X/70/2019

41.

X/71/2019

42.

X/72/2019

43.

XII/73/2019

44.

24.06.2019

XII/74/2019

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Ostrzeszów
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Ostrzeszów" na rok 2019
zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2019 roku
dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za pomocą
innego instrumentu płatniczego
udzielenia z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów pomocy
finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie
drogownictwa
określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości
stanowiących własność Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
nadania
nazwy
drodze
wewnętrznej
położonej
w miejscowości Ostrzeszów
nadania
nazwy
drodze
wewnętrznej
położonej
w miejscowości Olszyna, gmina Ostrzeszów
nadania
nazwy
drodze
wewnętrznej
położonej
w miejscowości Olszyna, gmina Ostrzeszów
przyznania medalu "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów"
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
i Gminy Ostrzeszów
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
i Gminy Ostrzeszów
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
i Gminy Ostrzeszów
zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku
udzielenia z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów pomocy
finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu
powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalania jej składu
i zakres działania
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
regulaminu
przyznawania
dotacji
celowej
na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz
określenia sezonu kąpielowego na rok 2019
udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy
Ostrzeszów za 2018 rok
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Ostrzeszów za 2018 rok
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45.

XII/75/2019

46.

XII/76/2019

47.

XII/77/2019

48.

XII/78/2019

49.

XII/79/2019

50.

XII/80/2019

51.
52.

XII/81/2019

53.

XII/83/2019

54.

XII/84/2019

55.

XII/85/2019

56.
57.

XII/86/2019

58.
59.
60.

XIII/88/2019

61.

XIII/91/2019

XII/82/2019

XII/87/2019

XIII/89/2019
XIII/90/2019

18.07.2019
62.

XIII/92/2019

63.

XIII/93/2019

64.
65.

XIV/94/2019

66.

XIV/95/2019

19.09.2019

XIV/96/2019

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
przedłużenia ulicy Sąsiedzkiej, położonej w miejscowości
Ostrzeszów
nadania nazwy drodze położonej w miejscowości
Ostrzeszów
nadania
nazwy
drodze
wewnętrznej
położonej
w miejscowości Olszyna, gmina Ostrzeszów
nadania
nazwy
drodze
wewnętrznej
położonej
w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów
niedochodzenia
należności
pieniężnych
mających
charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie
Ostrzeszów
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Ostrzeszów
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
gminy Ostrzeszów dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli,
szkół
i
innych
form
wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne
niebędące
jednostkami
samorządu
terytorialnego
lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników
zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Ostrzeszów na lata 2019-2032
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Ostrzeszów na lata 2019-2032
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Ostrzeszów oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od
dnia 1 września 2019 r.
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów dla terenu
położonego w Ostrzeszowie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Rojów w rejonie
ul. Hetmańskiej
zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Ostrzeszów na lata 2019-2032
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej we wsi Rojów, oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 291/1
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67.

XIV/97/2019

68.

XIV/98/2019

69.

XIV/99/2019

70.

XIV/100/2019

71.

XIV/101/2019

72.

XIV/102/2019

73.

XIV/103/2019

74.

XIV/104/2019

75.

XIV/105/2019

76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.

24.10.2019

86.
87.

28.11.2019

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/2018 Rady Miejskiej
Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określania
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego,
psychologa i logopedy
zmiany Uchwały Nr XLVIII/306/2018 Rady Miejskiej
Ostrzeszów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M.". Spółka z o. o.
z siedzibą w Ostrzeszowie
ustalenia
wstępnej
lokalizacji
nowego
przystanku
komunikacyjnego
przy
drodze
krajowej
nr
11
w miejscowości Ostrzeszów
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez
dalszego biegu
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez
dalszego biegu
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez
dalszego biegu
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławnika

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Zamkowej
29 w Ostrzeszowie
XIV/106/2019 utworzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+"
XIV/107/2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie
XV/108/2019 zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku
XV/109/2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2020 rok
XV/110/2019 określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2020 rok
XV/111/2019 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrzeszowie
XV/112/2019 wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ostrzeszów
XV/113/2019 nadania
nazwy
drodze
wewnętrznej
położonej
w miejscowości Myje, gmina Ostrzeszów
XV/114/2019 uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrzeszowie
XV/115/2019 ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
uczestników w Klubie "Senior+"
XV/116/2019 stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2020
- 2023
XVI/117/2019 zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku
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88.

XVI/118/2019

89.

XVI/119/2019

90.

XVI/120/2019

91.

XVI/121/2019

92.

XVI/122/2019

93.

XVI/123/2019

94.

XVI/124/2019

95.

XVI/125/2019

96.

XVI/126/2019

97.

XVI/127/2019

98.

XVII/128/2019

99.
100.

XVII/129/2019
XVII/130/2019

101.

XVII/131/2019

102.

XVII/132/2019 uchylenia

103.
104. 27.12.2019

XVII/133/2019
XVII/134/2019

105.
106.

XVII/135/2019
XVII/136/2019

107.

XVII/137/2019

108.
109.

XVII/138/2019
XVII/139/2019

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie
gminy Ostrzeszów
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
określenia
wzoru
deklaracji
o
wysokości
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na 2020 rok
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Miasto i Gminę Ostrzeszów
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Spółka z o.o.
z siedzibą w Ostrzeszowie
nadania nazwy drodze położonej w miejscowości
Ostrzeszów
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw na
nieruchomości gruntowe położone w gminie Ostrzeszów
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej i ul. Pogodnej w
Ostrzeszowie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Ostrzeszów na lata 2020 - 2032
budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok
przyjęcia programu profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta
i Gminy Ostrzeszów na rok 2020
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Ostrzeszów na 2020 rok
Uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej
Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia
wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
przy drodze krajowej nr 11 w miejscowości Ostrzeszów
zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku
nadania
nazwy
drodze
wewnętrznej
położonej
w miejscowości Ostrzeszów
nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Ostrzeszów
zgłoszenia
sołectwa
Niedźwiedź
do
programu
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw na
nieruchomości gruntowe położone w miejscowości
Ostrzeszów
rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych - wyłącznie
w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego...
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110.

111.

112.

XVII/140/2019 określenia

kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Ostrzeszów
XVII/141/2019 zmiany Uchwały Nr XIV/130/2004 dotyczącej wysokości
stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, na cele
niezwiązane
z
budową,
przebudową,
remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
XVII/142/2019 przyjęcia przez Miasto i Gminę Ostrzeszów prowadzenia
zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu
Ostrzeszowskiego

Źródło: opracowanie własne (ORG)

Informacja na temat stanu realizacji poszczególnych uchwał była
przedstawiana przez Burmistrza Miasta i Gminy podczas każdej z sesji (z wyjątkiem
sesji uroczystych).
W 2019 roku odbyły się dwie sesję uroczyste. Pierwsza z nich, w dniu 4
lutego, stanowiła podsumowanie ostrzeszowskich obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięli w niej m. in. potomkowie
Powstańców Wielkopolskich z ziemi ostrzeszowskiej. Z kolei 17 czerwca odbyła się
XI sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów, podczas której wręczono Panu Janowi
Markowi Cieplikowi Medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”.
Odznaczenie zostało nadane wyżej wymienionemu uchwałą Rady Miejskiej
Ostrzeszów Nr IX/63/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. To już czternasty Medal „Za
Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”, wręczony od początku jego
ustanowienia.

55

 WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
 OŚWIATA
W roku szkolnym 2019/2020 Miasto i Gmina Ostrzeszów była organem
prowadzącym dla 7 szkół podstawowych oraz 5 przedszkoli. Poniższa tabela
prezentuje wykaz liczby uczniów i oddziałów, a także etatów nauczycieli
w poszczególnych jednostkach oświatowych.
Tabela.

Jednostki oświatowe wraz z liczbą uczniów i oddziałów oraz etatami
nauczycieli

Jednostka oświatowa

SP nr 1 w Ostrzeszowie
SP nr 2 w Ostrzeszowie
ZSP Rojów
SP Rogaszyce
SP Niedźwiedź
SP Siedlików
SP Szklarka Przyg.
Przedszkole 1
Przedszkole 5
Przedszkole 6
Przedszkole Rogaszyce
PODSUMOWANIE

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

SP

SP

Przedszkole

457
634
467
152
120
171
117
2118

97
27
56
23
175
120
148
47
693

Przedszkole

22
27
23
9
8
9
8
106

Etaty nauczycieli
(w tym
niepełnozatrudnieni)
52
59
63
19
23
30
23
13
25
14
7
328

4
2
3
2
7
6
6
2
32

(4)
(8)
(7)
(10)
(13)
(9)
(12)
(1)
(5)
(2)
(3)

Źródło: opracowanie własne (ZOPO)

Dodatkowo w Mieście i Gminie funkcjonują również placówki
niepubliczne, które otrzymują dotację zgodnie z uchwałami nr Rady Miejskiej
Ostrzeszów z dnia 24.06.2019 r. nr XII/83/2019 oraz XII/84/2019. Łączna wartość
dotacji przyznanych 8 placówkom publicznym i niepublicznym w roku
szkolnym 2019 wyniosła 3 655 400 zł.
W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbyły się sprawdziany ósmoklasistów.
Przystąpiło do niego 232 uczniów ze szkół podstawowych na terenie Miasta
i Gminy Ostrzeszów. Poniższe tabele przedstawiają wyniki osiągnięte
przez naszych uczniów na tle rówieśników z powiatu, województwa i kraju.
Tabela.

Wyniki sprawdzianów ósmoklasisty. Średnie wyniki
w układzie terytorialnym Powiatu Ostrzeszowskiego

Jednostka terytorialna
Powiat Ostrzeszowski
Gm. Czajków
Gm. Doruchów
M. i Gm. Grabów nad Prosną

Język polski

Matematyka

60,23
50,64
58,25
67,31

42,16
32,18
35,50
46,06
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Język
angielski

51,64
40,36
38,26
62,25

procentowe
Język
niemiecki

42,63
43,50
-

Gm. Kobyla Góra
Gm. Kraszewice
M. i Gm. Mikstat

M. i Gm. Ostrzeszów

58,28
55,89
57,69
60,84

41,43
45,13
48,76
41,26

47,66
43,97
47,15
54,70

52,50
22,00

Źródło: opracowanie własne (ZOPO) na podstawie danych z OKE

Tabela.

Wyniki sprawdzianów ósmoklasisty. Dane dla poszczególnych szkół
z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów

Jednostka terytorialna
SP nr 1 w Ostrzeszowie
SP nr 2 w Ostrzeszowie
ZSP Rojów
SP Siedlików
SP Niedźwiedź
SP Rogaszyce
SP Szklarka Przygodzicka
Średni wynik – MiG Ostrzeszów
Średni wynik – powiat
Średni wynik – województwo
Średni wynik – kraj

Język polski

Matematyka

Język
angielski

Język
niemiecki

56,04
68,69
65,62
55,57
60,60
66,73
49,86
60,84
60,23
61,04
63,00

37,60
42,52
46,53
32,79
34,10
61,64
37,21
41,26
42,16
43,07
45,00

56,18
56,53
61,15
50,50
37,20
56,36
49,86
54,70
51,64
56,28
59,00

22,00
22,00
42,63
37,37
42,00

Źródło: opracowanie własne (ZOPO) na podstawie danych z OKE

W 2019 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów dokonywano niezbędnych
inwestycji w obszarze oświaty. Kwota wydatków majątkowych wg wykonania
planu na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 624 384 zł. Działania podjęte w tym
zakresie przestawia poniższa tabela.
Tabela.

Wydatki inwestycyjne w obszarze oświaty gminnej w 2019 roku

Działanie

Kwota

SZKOŁY PODSTAWOWE
Wykonanie robót brukarskich w SP1 w Ostrzeszowie
Remont dwóch toalet na pierwszym piętrze w SP Rogaszyce
Wymiana kotła i C.O. i modernizacja kotłowni w SP Niedźwiedź
Remont dwóch toalet na parterze w SP Siedlików
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń
SP Siedlików na 3 oddziałowe przedszkole

Razem

67.534
104.337
48.970
149.403
22.140

392.384

PRZEDSZKOLA
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji p. poż. w Przedszkolu nr
1
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji p. poż. I rozbudowa
Przedszkolu nr 5 i budowa żłobka miejskiego

Razem

30.000
42.000

72.000
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Inne prace remontowe i usuwanie bieżących awarii w szkołach oraz
przedszkolach

160.000

Łącznie

624.384

Źródło: opracowanie własne (ZOPO)

 POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna stanowi
bardzo ważny obszar związany
z funkcjonowaniem Miasta i Gminy, gdyż działania realizowane w tym zakresie
wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Przedsięwzięcia
dotyczące pomocy społecznej, podejmowane przez Miasto i Gminę, obejmują
zarówno wsparcie materialne, jak i rzeczowe oraz usługi.
Wskazane powyżej zadania wynikają z ustawy o pomocy społecznej,
ale także innych aktów prawnych, m.in. ustawy o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych, a także uchwał Rady Miejskiej. Warto
podkreślić, iż za wykonywanie tych zadań odpowiada przede wszystkim MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tabela . Zatrudnienie w MGOPS w przeliczeniu na etaty
Jednostka
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Środowiskowy Dom Samopomocy
Świadczenia rodzinne
Wspieranie rodziny
Świadczenia wychowawcze

2018 r.
21,78
12,25
8,25
4,25
2
3,58

2019 r.
23,65
12,25
8,25
4,25
2
3,5

Źródło: opracowanie własne (MGOPS)

Tabela . Decyzje wydane w ramach statutowej działalności MGOPS
Rodzaj świadczeń

Świadczenia pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne i Fundusz
Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki energetyczne
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Liczba decyzji
przyznających
świadczenie
2018 r.
2019 r.
1839
1991
2308
1536
452
201
74

403
162
46

Liczba decyzji
odmownych
2018 r.
10
201

2019 r.
9
173

16
20

17
5

Źródło: opracowanie własne (MGOPS)

Pomimo ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej, co przełożyło się
w wymierny sposób na poprawę sytuacji życiowej wielu osób i rodzin, liczba
klientów MGOPS wciąż jest duża, co obrazuje poniższa tabela.
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Tabela . Rzeczywista ilość rodzin i osób objętych wsparciem
2018 r.
508 rodzin /
1.028 osoby
266 rodzin
1305 rodzin
40 osoby
184 osób
32 rodzin
87 rodzin
48 rodzin
600 osób
2727 osób(dzieci)
72 rodzin/113 osób
3083 osób
4 rodziny

Rodzaj wsparcia
Pomoc ze strony OPS
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne - wszystkie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Karta Dużej Rodziny
Dodatki energetyczne
Stypendia socjalne i zasiłki szkolne
Program POPŻ
Świadczenia wychowawcze
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia „Dobry start”
Świadczenia „Za życiem”

2019 r.
675 rodzin /
1.333 osoby
245 rodzin
1221 rodziny
43 osoby
181 osób
411rodzin
85 rodzin
53 rodziny
677 osób
4267 osób(dzieci)
68 rodzin/105 osób
3112 osób
2 rodziny

Źródło: opracowanie własne (MGOPS)

Szczegółowe dane dot. pomocy udzielanej mieszkańcom przedstawiane
są w sprawozdaniu rocznych z działalności MGOPS przedstawianym Radzie
Miejskiej. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na świadczenia udzielane
w ramach zadań własnych.

Tabela . Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych
Liczba
świadczeń

Liczba
rodzin
objętych
pomocą

Liczba
osób w
rodzinach

Kwota

Uwagi

Zasiłki celowe
i w naturze

653

285

601

410.935

-

Zasiłki okresowe

190

49

105

77.273

1.430

11

11

46.175

37.117

190

530

180.851*

84.238

128

157

1.600.552

-

215

473

-

-

-

54

164

-

-

1

1

2

5.000

-

516

675
55

1333
72

266.036

Dotacja:

Forma
pomocy

Schronienie
Posiłek
Usługi
opiekuńcze
Poradnictwo
specjalistyczne
Interwencja
kryzysowa
Zdarzenie
losowe
Praca socjalna
Zasiłek stały
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Dotacja:
61.120
Środki wł.:
16.153
Decyzje
dla 283 osób
Decyzje
dla 134 osób,
odpłatność:
183.917,15

266.036

Środki wł.:0,00

Umieszczenie w
domu pomocy
społecznej

339

36

36

954.813

Odpłatność
rodziny:
55.701,84

* Odpłatność za posiłki w DDPS wyniosła : 42.616,00zł

Źródło: opracowanie własne

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Miasto
i Gminę ustala się prawo do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Świadczenia pieniężne mogą polegać m.in. na przyznawaniu i wypłacaniu
zasiłków, a świadczenia niepieniężne wykonuje się m.in. poprzez organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym, specjalistycznych w miejscu
zamieszkania oraz pobyt w domu pomocy społecznej.

Tabela . Rodzaje zasiłków wraz z wydatkowaną kwotą w roku 2019.
Rodzaj zasiłku

Zasiłki stałe
Zasiłki celowe
Schronienie
Zdarzenia losowe
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki okresowe

Kwota

266.036,00
410.935,00
46.175,00
5.000,00
2.800,00
77.273,00

Źródło: opracowanie własne (MGOPS)

 DROGOWNICTWO
W 2019 roku łączna długość budowanych, przebudowywanych
i remontowanych dróg bitumicznych, których zarządcą jest Miasto i Gmina
Ostrzeszów wyniosła 4431 metrów. Koszt wykonania wyżej wymienionych robót
wyniósł 3 561 000 złotych. Informacje nt. poszczególnych zadań znaleźć można
w części raportu dotyczącej wykonania wydatków inwestycyjnych.
Na koniec 2019 r. sieć dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
(wraz z chodnikami) przedstawiała się następująco:
 drogi gminne - wszystkie rodzaje nawierzchni:
- na terenie miasta i gminy: 265,4 km
- w tym na terenie miasta:
55,4 km
 drogi gminne o nawierzchni bitumicznej:
- na terenie miasta i gminy: 137,13 km
- w tym na terenie miasta:
44,52 km
 drogi gminne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kamiennej:
- na terenie miasta i gminy:
5,7 km
- w tym na terenie miasta:
4,7 km
 powierzchnia chodników:
- na terenie miasta i gminy:
84 406 m2
- w tym na terenie miasta:
70 799 m2
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drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej:
- na terenie miasta i gminy:
38,48 km
- w tym na terenie miasta:
3,98 km
drogi gminne o nawierzchni gruntowej:
- na terenie miasta i gminy:
83,80 km
- w tym na terenie miasta:
1,9 km

 OŚWIETLENIE
W 2019 r. wykonano sporo zadań związanych z oświetleniem, wśród
których na szczególną uwagę zasługuje inwestycja na ul. Jana Pawła II
w Ostrzeszowie (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Grunwaldzkiej) oraz
w Rogaszycach (Żyrów). Dużą wagę przykładamy do sukcesywnej wymiany
tradycyjnych źródeł światła na energooszczędne.

Tabela .

Lokalizacja

Zestawienie inwestycji oświetleniowych wykonanych w 2019 roku
na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
Źródło
finansowania*
i wartość
w zł

A
3 400,00
Szklarka
A
Przygodzicka 9 100,00
Ostrzeszów
A
ul. Jana
38 344,17
Pawła II
G
111 655,83
Ostrzeszów
A
ul.
12 056,00
Grabowska,
Podmiejska
Ostrzeszów
A
ul. Pogodna 15 640,00
Kotowskie
A
9 750,00
Jesiona
A
4 100,00
Szklarka
A
Przygodzicka 2 250,00
Bledzianów
A
1 100,00
Potaśnia
A
2 850,00
Ostrzeszów
A
ul. Piastowska
9 500,00
Olszyna
A
1 800,00

Oprawy
Latarnie Oprawy
przełobudowa budowa
żenie
[szt.]
[szt.]
[szt.]

Marydół

18

Linia
napowietrzna
przebudowa izolowanie [m]

Szafka
Linia
oświetlekablowa
niowa
budowa
przełożen
[m]
ie [szt.]

3

230

1

12

711

1

18

938

1

61

812

75

14

745

138

5

650

76

4

159

91

4

150

1

50

1

250

10

740

2

100

1

1

Rogaszyce
Ostrzeszów
ul. Kolejowa,
Młyńska
RogaszyceŻyrów
Szklarka
Myślniewska
Olszyna
ul. Pogodna,
Zachodnia
Ostrzeszów
ul. 21 Stycznia

A
10 450,00
A
8 034,00
G
54 000,00
A
6 200,00
A
5 000,00
G
4 278,00

Ostrzeszów
G
ul. W. Jagiełły 32 066,00

11

15

714

14

618

11

1

579
2

180

86
45

1

1

4

4

1

1
117

* A – odpis amortyzacyjny, G – wkład gotówkowy
Źródło: opracowanie własne (Wydział ORG) na podstawie danych otrzymanych ze spółki
Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.

 PROMOCJA
Miasto i Gmina Ostrzeszów realizując zadania promocyjne koncentruje
się głównie na działaniach skierowanych wprost do mieszkańców. Wśród
nowych inicjatyw podjętych w roku 2019r. są: program „Ostrzeszowska Karta
Seniora” (więcej na ten temat wyżej oraz działanie promocyjne
pn. „Ostrzeszowska Wyprawka Niemowlaka”. Obie inicjatywy spotkały się
z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców.
Ostrzeszowską Wyprawkę Niemowlaka po raz pierwszy wręczono
najmłodszym mieszkańcom w styczniu 2019 r. O tego czasu, ponad 200
niemowlaków otrzymało z rąk przedstawicieli samorządu pakiet upominkowy,
w którego skład wchodzą m.in. produkty Polleny Ostrzeszów, firm SangoTrade
i MamoTato, a także inne wyroby przeznaczone do pielęgnacji maluszków.
Aby ułatwić mieszkańcom kontakt
z urzędem, udostępniono aplikację
„Naprawmyto.pl”, dzięki której
każdy mógł w łatwy i bezpośredni
sposób
zgłosić
konkretnemu
urzędnikowi
m.in.
nielegalne
wysypisko
śmieci,
zepsutą
ławkę
czy niebezpieczeństwo na ulicach czy chodnikach. W sumie przyjęliśmy poprzez
aplikację ponad 200 zgłoszeń, które zostały przekazane do realizacji
odpowiednio kompetencyjnie odpowiedzialnym jednostkom.
W ciągu minionego roku z inicjatywy Burmistrza
lub
pod
jego
patronatem odbyło się kilkanaście wydarzeń o charakterze kulturalnym
czy sportowym. Wspomnieć trzeba przede wszystkim:
55 Cross Ostrzeszowski
oraz kolejną edycję biegu na 10 km „10 Profi”. W ostrzeszowską tradycję sportu
wpisują się również: „Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt”
oraz „Ogólnopolskie Zawody Pływackie”. Od kilku lat olbrzymią frekwencją cieszy
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się gra miejska: „Wolne Miasto”, organizowana przez Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada.
Burmistrz Miasta i Gminy wspiera również inicjatywy innych podmiotów
działających na terenie miasta i gminy, które – dzięki swojej pomysłowości
i kreatywności - budują niepowtarzalny klimat naszego miasta. Są to
m.in. spotkania autorskie oraz konkursy współorganizowane z Biblioteką
Publiczną, konkursy odbywające się pod patronatem Burmistrza, organizowane
przez Stowarzyszenie WIEŻA ROD 1916, biegi współorganizowane z Grupą
Aktywny Ostrzeszów, koncerty, spektakle oraz eventy plenerowe organizowane
przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury oraz inne wydarzenia będące inicjatywą
stowarzyszeń, klubów lub osób prywatnych.
Wydarzeniem, które odbywa się w Ostrzeszowie jesienią od kilkunastu lat
jest Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Poza pysznymi produktami lokalnymi,
których można skosztować, główną atrakcją Festiwalu jest wmurowanie
pamiątkowej tablicy z nazwiskiem, przez kolejne gwiazdy, na jedynej w Polsce
„Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej”, która znajduje się w Parku Jana Pawła II.
Dobrą praktyką jest informowanie mieszkańców o planowanych oraz
zrealizowanych inwestycjach, podejmowanych inicjatywach, zdobytych
dotacjach i bieżących priorytetach, dlatego też, przekazywaliśmy istotne
informacje na łamach prasy lokalnej oraz w kwartalniku „Ostrzeszowska Kultura.
Rozpoczęliśmy też prace nad kampanią wizerunkową Miasta i Gminy, której
rezultaty, będą przedstawione pod koniec 2020 roku.
Oprócz wspomnianych wyżej wydarzeń warto też wspomnieć, że
11 sierpnia 2019 r. nasze miasto odwiedził premier Mateusz Morawiecki,
uczestniczący w pikniku rodzinnym.
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Reasumując poprzedni rok był bogaty w tradycyjne dla miasta i gminy
wydarzenia. Kontynuowaliśmy wcześniejsze inicjatywy, wzbogacając je o nowe
pomysły. Jednocześnie wprowadzone zostały nie funkcjonujące do tej pory
kampanie skierowane dla mieszkańców, które spotkały się z pozytywnym
przyjęciem. W kolejnych latach planujemy kontynuację tych programów oraz
wdrażanie nowych pomysłów i realizacja kreatywnych projektów.
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W 2019 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów według danych rejestru REGON
zarejestrowano w sektorze prywatnym 269 podmiotów gospodarczych. Według
form prawnych największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą – 229 nowych podmiotów. Wzrosła liczba podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów - według
stanu na 31 grudnia 2019 r. były zarejestrowane 2424 osoby prowadzące
działalność gospodarczą oraz 200 spółek handlowych.

Tabela .

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze
REGON w latach 2017-2019 w Mieście i Gminie Ostrzeszów

Podmioty gospodarki

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2233

2341

2424

200

187

200

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Spółki handlowe
Źródło: opracowanie własne (Wydział SOG)

W minionym roku zostało zweryfikowanych i przesłanych do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii 1528 wniosków CEIDG-1, w tym 255 wniosków o założenie
działalności
gospodarczej.
Liczbę
wniosków
składach
do
CEIDG
za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w latach 2016-2019
prezentuje poniższy wykres (opracowanie własne – Wydział SOG – na podstawie
raportów CEIDG według stanu na dzień 31 grudnia danego roku).
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 INNE DZIAŁANIA
 WYBORY SOŁECKIE 2019
W okresie styczeń – marzec 2020 roku przeprowadzono wybory sołtysów
i rad sołeckich na kadencję 2019-2023. W zdecydowanej większości zebrań
wiejskich uczestniczył Burmistrz. Nowi sołtysi wybrani zostali w czterech
sołectwach: Korpysy (Pani Karolina Sroczyńska),
Marydół (Pani Katarzyna
Nowak), Rogaszyce (Pan Krzysztof Jasiak) oraz Szklarka Przygodzicka (Pani
Elżbieta Karwacka). A oto pełne zestawienie wybranych osób:
Tabela.
L.p.
1.

Sołtysi i Rady Sołeckie wybrane na kadencję 2019-2023
Sołectwo

Sołtys i Rada Sołecka
Sołtys: ANDRZEJ BODYŁ

Bledzianów

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Marcin Czajkowski,
Łukasz Kardaś, Sławomir Odrobiński, Dorota Spychalska,
Grzegorz Spychalski, Krzysztof Turek
Sołtys: HIERONIM ZAJĄCZKOWSKI

2

Jesiona

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Sabina Binek,
Zbigniew Jurek, Tomasz Kawaler, Alicja Spychalska
Sołtys: ZYGMUNT LIZAKOWSKI

3.

Kochłowy

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Sebastian d’Huet,
Dawid Kasprzak, Paulina Kasprzak, Bożena Kostecka
Sołtys: KAROLINA SROCZYŃSKA

4.

Korpysy

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Maria Dzikowska,
Wiesław Guzenda, Małgorzata Kusińska, Tomasz Kusiński
Sołtys: JUSTYNA PARZYBOK

5.

Kotowskie

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Jan Góral, Mariusz
Niełacny, Małgorzata Siemko, Jacek Słowik
Sołtys: MAREK PARZYBOK

6.

Kozły

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Damian Jastrzębski,
Józef Krokowski, Andrzej Kubiak, Tomasz Nowakowski
Sołtys: ANDRZEJ KUŻAJ

7.

Kuźniki

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Barbara Dziurla,
Zofia Matysiak, Magdalena Mazurkiewicz
Sołtys: KATARZYNA NOWAK

8.

Marydół

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Henryk Cempel,
Dorota Pauś, Maria Pieczyńska, Agnieszka Sroczyńska,
Andrzej Stefański, Bogusz Stefański
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Sołtys: SŁAWOMIR MICHALAK
9.

Myje

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Teresa Ławicka,
Barbara Radziszewska, Aneta Szadkowska, Elżbieta
Wieczorek, Krzysztof Wieczorek, Michał Wrzesiński
Sołtys: MAŁGORZATA KRAWCZYK

10.

Niedźwiedź

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Iwona Dembska,
Maria Dymała, Feliks Guzenda, Jerzy Kędzia, Rafał
Łopata, Damian Piórek
Sołtys: MARCIN KOKOT

11.

Olszyna

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Zofia Cieślak, Justyn
Czekaj, Sylwia Daszczyk, Krystian Hołoś, Krzysztof
Kempa, Agnieszka Wojtasik
Sołtys: MARCIN GAGATEK

12.

Pustkowie
Południe

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Artur Bacik,
Kazimierz Duszyński, Arkadiusz Golanowski, Marcin
Mielcarek, Beata Orłowska, Andrzej Wawrzyniak
Sołtys: ZBIGNIEW JOKIEL

13.

Pustkowie
Północ

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Zenon Bacik,
Przemysław Kinastowski, Dorota Kunc, Aneta Lewek,
Wioleta Nawrocka i Dorota Rosada
Sołtys: KRZYSZTOF JASIAK

14.

Rogaszyce

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Violetta Jędrzejak,
Jan Kobiela, Dariusz Świtoń, Marcin Świtoń, Wiesława
Wysota i Adam Żychliński
Sołtys: TOMASZ KAJSER

15.

Rojów

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Ryszard Adamski,
Dorota Calik, Sabina Józefiak, Henryk Kajser, Rafał
Kubiak, Wioleta Śniegocka
Sołtys: DOROTA DERA

16.

Siedlików

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Monika Buchner,
Stanisław Dymała, Maciej Mróz, Rafał Otwiaska, Mariusz
Witek, Wojciech Zaremba
Sołtys: ANDRZEJ MALACHIŃSKI

17.

Szklarka
Myślniewska

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Renata Berger,
Waldemar Koszmider, Mariola Kozłowska, Ryszard
Kupijaj, Henryk Myja i Marzanna Urban
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18.

Szklarka
Przygodzicka

Sołtys: ELŻBIETA KARWACKA
Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Agnieszka
Broniarczyk, Justyna Chazubska, Jan Czerniecki, Jerzy
Modrzyński, Alina Pokusa, Katarzyna Stach
Sołtys: WIESŁAW OLEJNIK

19.

Turze

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Szymon Betka,
Andrzej Biczysko, Rafał Cal, Tomasz Cierlak, Robert
Pasoń
Sołtys: MARIAN ADAMSKI

20.

Zajączki

Pozostali członkowie Rady Sołeckiej: Mirosław Górny,
Kazimierz Jurkiewicz, Jan Kocerka, Grzegorz Kwapisz,
Sławomir Sokołowski, Eugeniusz Ślęzak

Źródło: opracowanie własne (ORG)

W zebraniach wiejskich, w trakcie których dokonywano wyboru sołtysów
i rad sołeckich, udział wzięło o 185 osób więcej niż przed czterema laty. Spory
wpływ na taki wzrost miały rekordowe zebrania w Rogaszycach (154 osoby)
oraz w Siedlikowie (174 osoby).
Tabela.

Zestawienie ilości uczestników wiejskich zebrań sprawozdawczo –
wyborczych 2003-2019
Sołectwo

Bledzianów
Jesiona
Kochłowy
Korpysy
Kotowskie
Kozły
Kuźniki
Marydół
Myje
Niedźwiedź
Olszyna
Pustkowie Południe
Pustkowie Północ
Rogaszyce
Rojów
Siedlików
Szklarka Myślniewska
Szklarka Przygodzicka
Turze
Zajączki
PODSUMOWANIE

Rok odbycia zebrania sprawozdawczo-wyborczego
2003 r.
2007 r.
2011 r.
2015 r.
2019 r.
53
78
57
41
58
20
17
17
23
30
23
29
34
30
29
37
40
32
29
50
36
42
32
71
56
23
34
31
26
30
46
42
34
37
28
49
55
65
84
82
55
69
79
76
62
71
56
65
82
52
58
128
112
88
85
37
16
34
24
63
53
43
51
45
65
104
61
101
79
154
68
81
130
117
117
78
69
54
114
174
60
70
70
45
48
83
99
86
105
112
28
32
31
37
28
40
49
41
42
57
1.022
1.110
1.156
1.195
1.380

Źródło: opracowanie własne (Wydział ORG)
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 PODSUMOWANIE
Nazwa przedłożonego dokumentu „Raport o stanie gminy” może być
nieco myląca. Sugeruje ona, jakoby miałby to być dokument obrazujący
w możliwie szerokim zakresie wszelkie obszary funkcjonowania gminy. Ustawa
o samorządzie gminnym precyzuje jednak, że w dokumencie tym znaleźć się
winny przede wszystkim informacje o działaniach organu wykonawczego gminy
w roku poprzednim, zwłaszcza w zakresie realizacji gminnych polityk, programów
i strategii. Będąc świadomym tych ograniczeń pozwoliłem sobie jednak
zamieścić w „Raporcie” szereg innych danych, głównie w przejrzystej formie
tabelarycznej, które – w mojej ocenie – rzucają właściwe światło
na podejmowane przez nasz samorząd inicjatywy i działania.
Miasto i Gmina Ostrzeszów to dość dynamicznie rozwijająca się jednostka
samorządu terytorialnego, dysponująca sporym potencjałem infrastrukturalnym
i osobowym. To jednak również jednostka mająca swoje problemy, które
na bieżąco będziemy się kolejnych latach starali likwidować bądź ograniczać.
Niniejszy „Raport” przygotowywany jest w okresie niebywałej sytuacji z jaką
dane jest nam wszystkim się zmierzyć – pandemii koronawirusa. To czas wielkiej
próby zarówno dla obywateli, jak i osób podejmujących wiele (niełatwych)
decyzji, również na poziomie lokalnego samorządu. Epidemia skłania też
do refleksji jak bardzo nieprzewidywalne jest to, co nas czeka nawet w najbliższej
przyszłości. Abstrahując od wymiaru społecznego tej sytuacji już widać
jej negatywne skutki w obszarze ekonomii, które w bezpośredni sposób
przekładają się na finanse samorządów (radykalne zmniejszenie się wpływów
z podatków, straty wywołane zawieszeniem działalności instytucji sportu
czy kultury). Należy się liczyć z tym, że pewne zamierzenia - również w zakresie
działań inwestycyjnych - trzeba będzie zweryfikować pod kątem możliwości
ich realizacji w najbliższym czasie.
Jako samorząd
winniśmy kontynuować wysiłki na rzecz stwarzaniu
przyjaznych warunków do życia naszych Mieszkańców i dalszych inwestycjach
wpisujących się w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy. Nie możemy
jednak zapominać o konieczność stabilizacji gminnych finansów i sukcesywnym
redukowaniu zadłużenia. Dlatego będziemy działać w sposób przemyślany,
strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł
zewnętrznych. Naszym działaniom – tak jak do tej pory – towarzyszyć będzie przy
tym kontekst proekologiczny. Dużą wagę przywiązujemy do edukowania, rozwoju
systemu opieki przedszkolnej, szerokiej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej,
a także wszelkich innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny
rozwój gminy. Budujemy wizerunek Gminy przyjaznej mieszkańcom i docenianej
na zewnątrz.
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