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WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym. Przygotowuje go organ wykonawczy do 31 maja danego roku za rok
poprzedni. Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Sompolno
za 2018 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rad gminy.
Został opracowany na podstawie informacji zebranych od pracowników merytorycznych
Urzędu Miejskiego w Sompolnie, jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji, które
udostępniły dane na potrzeby sporządzenia tego dokumentu.
Raport to zestawienie danych liczbowych z podziałem na obszary tematyczne dotyczące
naszego samorządu.
Opisywany okres to czas efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych na
wykonanie zadań. Kontynuowano proces kanalizacji gminy, zrealizowano przedsięwzięcia
skierowane na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje drogowe, remonty nawierzchni
oraz budowa ścieżek rowerowych przyczyniają się do poprawy warunków komunikacyjnych.
Wprowadzenie funduszu sołeckiego zintegrowało społeczności wiejskie, które mogą
decydować o przeznaczeniu środków finansowych na realizację wskazanych przez nich
priorytetów. Dodatkowo działalność stowarzyszeń pozwala na rozwijanie zainteresowań
mieszkańców gminy. Jest to skutkiem ich zaangażowania i wzmożonej pracy. Chciałbym aby
zwiększona integracja społeczna zaowocowała kolejnymi dobrymi pomysłami, które pozwolą
poprawić jakość życia mieszkańców.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Sompolno do poszerzenia
wiedzy na temat działalności samorządu gminnego, a także umożliwią prowadzenie dialogu na
temat przyszłości gminy.

Z poważaniem

Roman Bednarek
Burmistrz Miasta Sompolno
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SOMPOLNO
1.1. POŁOŻENIE GMINY
Gmina Sompolno jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północno-wschodniej części
powiatu konińskiego w województwie wielkopolskim. Gmina z zachodu graniczy z gminą
Ślesin, od południa z gminami Kramsk i Osiek Mały (powiat kolski), od wschodu z gminą
Babiak (powiat kolski) oraz z gminą Wierzbinek od północy.
Rysunek 1. Położenie Gminy Sompolno w powiecie konińskim.

Źródło: https://www.sompolno.pl
Siedzibą gminy jest miasto Sompolno. Powierzchnia gminy wynosi 137,36 km 2 z czego
6,21 km2 stanowi powierzchnię miasta. Teren podzielony jest na 41 miejscowości, które tworzą
22 sołectwa – Belny, Biele, Janowice, Kolonia Lipiny, Koszary, Lubstów, Lubstówek,
Marcjanki, Marianowo, Mąkolno, Mostki, Nowa Wieś, Ostrówek, Ośno Górne, Police,
Przystronie, Racięcice, Sompolinek, Stefanowo, Sycewo, Wierzbie, Zakrzewek.
Gmina posiada dobre połączenie komunikacyjne z większymi miejscowościami
i miastem Konin. W mieście przecinają się drogi: Ślesin – Izbica Kujawska (DW 263) i Kramsk
– Piotrków Kujawski (DW 266).
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Gmina Sompolno znajduje się w wododziale Noteci i Warty. Rzeka Noteć biegnie ponad
północno – zachodnią granicą gminy i dalej na północny – wschód biegnie wzdłuż granicy.
Pod względem ukształtowania powierzchni teren gminy jest obszarem typowo
nizinnym. Gmina Sompolno ma charakter rolniczy, przeważają uprawy szkółkarskie i
sadownicze. Do 2009 roku na terenie gminy działalność wydobywczą prowadziła Kopalnia
Węgla Brunatnego „Konin” Odkrywka Lubstów. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego

w

miejscu

wyrobiska

górniczego

powstaje

jezioro,

które

będzie

wykorzystywane dla potrzeb rekreacji i przyczyni się do zwiększenia walorów krajoznawczych
gminy.
1.2. WŁADZE LOKALNE
Zadania realizowane prze gminę określa ustawa o samorządzie gminnym, która
wskazuje na obowiązek realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej. Do zadań własnych gminy należą przede wszystkim sprawy dotyczące: ładu
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, utrzymania gminnych
dróg, ulic, zaopatrzenia w wodę, utrzymania porządku i czystości, pomocy społecznej, oświaty,
kultury, sportu, ochrony zabytków, utrzymania zieleni gminnej, współpracy i działalności na
rzecz organizacji pozarządowych. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą
między innymi sprawy obywatelskie, sprawy USC, wyborów i obronności.
Władze gminy stanowią organy:
1. Burmistrz jest organem wykonawczym. Wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania
określone przepisami prawa. Jego kadencja trwa 5 lat. Do zadań burmistrza między innymi
należą: gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, opracowywanie
strategii i programów rozwoju oraz reprezentowanie gminy za zewnątrz.
Funkcję Burmistrza Miasta Sompolno od 2014 roku sprawuje Roman Bednarek.
Burmistrz realizuje powierzone zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Sompolnie.
W skład kierownictwa wchodzą: Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy – Joanna Raźniewska,
Skarbnik Gminy – Magdalena Podlasińska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Danuta
Kołacka, Kierownik Wydziału Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji – Małgorzata
Wilińska, Kierownik Wydziału Oświaty – Justyna Wesołowska, Kierownik Wydziału Rozwoju
Lokalnego i Zamówień Publicznych – Beata Wiśniewska, Kierownik Wydziału Księgowości
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Budżetowej – Wioletta Koster, Kierownik Wydziału Nieruchomości, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej – Monika Brzoska.
W 2018 roku Burmistrz Miasta Sompolno wydał 79 zarządzeń w sprawach dotyczących
funkcjonowania samorządu gminnego.
W wyżej wymienionym okresie do urzędu wpłynęło 10 126 pism.
2. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jest wybierana na pięcioletnią
kadencję. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Informacje
o terminie, miejscu sesji i porządku obrad podaje się do publicznej wiadomości. Od listopada
2018 roku wszystkie sesje obowiązkowo transmitowane są na żywo oraz przechowywane na
specjalnych kanałach.
W skład Rady Miejskiej w Sompolnie wchodzi 15 osób.
W 2018 roku funkcjonowały dwa składy Rady Miejskiej w Sompolnie.
Tabela 1. Skład Rady Miejskiej w Sompolnie.
Radni kadencji 2014 -2018

Radni kadencji 2018-2023

1. Adamczak Roman

1. Adamczak Roman

2. Bartosik Bartosz

2. Drabiński Grzegorz

3. Imbiorkiewicz Edyta - Wiceprzewodnicząca 3. Imbiorkiewicz Edyta - Wiceprzewodnicząca
4. Kowalski Mirosław

4. Kowalski Mirosław

5. Malicka Małgorzata

5. Lasota Żaneta

6. Malinowski Karol

6. Majchrzak Ewa

7. Nowakowski Ryszard - Przewodniczący

7. Malinowski Karol

8. Nijak Krzysztof

8. Nowakowski Ryszard

9. Piasecki Krzysztof

9. Piasecki Krzysztof

10. Prętnicki Andrzej

10. Prętnicki Andrzej

11. Szkudlarek Jan

11. Szkudlarek Jan

12. Wasielewski Jan

12. Trawińska Michalina

13. Wełnicki Piotr

13. Wełnicki Piotr

14. Zieliński Jerzy

14. Wojciechowska Mariola

15. Zieliński Roman

15. Zieliński Jerzy - Przewodniczący

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Sompolnie kadencji 2014 – 2018
1. Skład Komisji Rewizyjnej:
- Jan Szkudlarek - przewodniczący
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- Krzysztof Nijak – zastępca przewodniczącego
- Roman Adamczak
2. Skład Komisji Finansowo - Gospodarczej:
- Karol Malinowski - przewodniczący
- Małgorzata Malicka – zastępca przewodniczącego
- Roman Adamczak
- Edyta Imbiorkiewicz
- Mirosław Kowalski
- Krzysztof Nijak
- Krzysztof Piasecki
- Jan Szkudlarek
- Jan Wasielewski
- Jerzy Zieliński
- Roman Zieliński
3. Skład Komisji Oświatowo - Społecznej:
- Bartosz Bartosik - przewodniczący
- Andrzej Prętnicki – zastępca przewodniczącego
- Edyta Imbiorkiewicz
- Małgorzata Malicka
- Karol Malinowski (rezygnacja z członka komisji – 2015 r.)
- Ryszard Nowakowski
- Piotr Wełnicki
Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Sompolnie kadencji 2018 - 2023
1. Skład Komisji Rewizyjnej:
- Żaneta Lasota - przewodniczący
- Jan Szkudlarek – zastępca przewodniczącego
- Karol Malinowski
2. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
- Michalina Trawińska - przewodniczący
- Andrzej Prętnicki – zastępca przewodniczącego
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- Mirosław Kowalski
3. Skład Komisji Finansowo - Gospodarczej:
- Karol Malinowski - przewodniczący
- Mariola Wojciechowska – zastępca przewodniczącego
- Roman Adamczak
- Edyta Imbiorkiewicz
- Mirosław Kowalski
- Ewa Majchrzak
- Ryszard Nowakowski
- Jan Szkudlarek
- Piotr Wełnicki
- Mariola Wojciechowska
4. Skład Komisji Oświatowo - Społecznej:
- Andrzej Prętnicki - przewodniczący
- Michalina Trawińska – zastępca przewodniczącego
- Roman Adamczak
- Grzegorz Drabiński
- Żaneta Lasota
- Piotr Wełnicki
- Mariola Wojciechowska
- Jerzy Zieliński

Gminne jednostki organizacyjne:
1) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie,
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie,
3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mąkolnie,
4) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie,
5) Świetlica Socjoterapeutyczna w Sompolnie.
Samorządowe instytucje kultury:
1) Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie,
2) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie.
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1.3.

SPRAWOZDANIE

Z

REALIZACJI

UCHWAŁ

RADY

MIEJSKIEJ

W SOMPOLNIE W 2018 ROKU
W 2018 roku Rada Miejska w Sompolnie obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na
15 posiedzeniach. W posiedzeniach uczestniczyli Burmistrz Miasta Sompolno, Skarbnik
Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów.
W sprawach należących do jej kompetencji Rada Miejska w Sompolnie podjęła 113 uchwał.
Podjęte uchwały organ wykonawczy gminy udostępnił do publicznego wglądu, publikując je
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sompolnie. Wśród podjętych przez
Radę uchwał większość dotyczyła budżetu, gospodarowania mieniem, oświaty, kultury.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – burmistrz przedłożył Wojewodzie Wydział Kontroli Prawnej i Nadzoru 72 uchwały i objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej 41 uchwał, natomiast do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego przekazanych zostało 30 uchwał.
Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym orzekł nieważność w części 3 uchwał
i w całości uchylił 4 uchwały, ze względu na istotne naruszenie przepisów prawa. Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła nieważność 1 uchwały w całości i 1 uchwały
w części, z powodu naruszenia przepisów prawa.
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Sompolnie została ujęta poniżej w tematycznym
opisie zrealizowanych zadań przez Burmistrza w 2018 roku.
Tabela 2. Informacja o realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Sompolnie w 2018 roku
Uchwała
w sprawie

l.p.

Numer i data
podjęcia

1.

XLIV/321/2018
opłaty targowej
z dn.02.01.2018 r.
XLIV/322/2018
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
z dn. 02.01.2018 r. Finansowej Gminy Sompolno na lata 20182021
XLIV/323/2018
uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na
z dn. 02.01.2018 r. 2018 rok
XLV/324/2018
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dn. 29.01.2018 r. Gminy Sompolno na lata 2018-2021
XLV/325/2018
zmiana uchwały budżetowej na 2018 rok
z dn. 29.01.2018 r.
XLV/326/2018
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
z dn. 29.01.2018 r. szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Sompolno

2.
3.
4.
5.
6.

Wykonanie

Wprowadzono
nowe
stawki opłaty targowej
Dostosowanie do zmian
budżetu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Przekazano dyrektorom
placówek oświatowych
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystania udzielonej
dotacji
XLV/327/2018
określenia wysokości opłat za korzystanie z
z dn. 29.01.2018 r. wychowania przedszkolnego przez uczniów
w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sompolno
XLV/328/2018
ustalenia wykazu targowisk i miejsc
z dn. 29.01.2018 r. przeznaczonych do prowadzenia handlu
odręcznego, obwoźnego i obnośnego oraz
regulaminu targowiska miejskiego i
gminnego w Sompolnie
XLV/329/2018
opłaty targowej
z dn. 29.01.2018 r.
XLV/330/2018
uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia
z dn.29.01.2018 r. zgody na nabycie nieruchomości
XLV/331/2018
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
z dn. 29.01.2018 r.
XLV/332/2018
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w
z dn. 29.01.2018 r. Sompolnie na 2018 rok
XLV/333/2018
zatwierdzenia planu pracy Komisji
z dn. 29.01.2018 r. Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sompolnie na
rok 2018
XLV/334/2018
przedłożenia planów pracy stałych komisji
z dn. 29.01.2018 r. Rady Miejskiej w Sompolnie na 2018 rok
XLVI/335/2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dn. 26.02.2018 r. Gminy Sompolno na lata 2018-2021
XLVI/336/2018
zmiany budżetu Gminy Sompolno na rok
z dn. 26.02.2018 r. 2018
XLVI/337/2018
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
z dn. 26.02.2018 r. bankowego
XLVI/338/2018
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
z dn. 26.02.2018 r. Konińskiemu

Przekazano dyrektorom
placówek oświatowych

Wprowadzono
regulamin

nowy

Wprowadzono zmiany
w opłatach targowych
Wykonano
Podpisano akt notarialny
Dotyczy prac komisji
Rady
Dotyczy prac komisji
Rady

Dotyczy prac komisji
Rady
Dostosowanie do zmian
budżetu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Zaciągnięto kredyt w BS
Wierzbinek
Pomoc na remont dróg
powiatowych leżących
w granicach gminy
Sompolno
warunków Przekazano do MGOPS

XLVI/339/2018
określenia
szczegółowych
z dn. 26.02.2018 r. przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze,
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług specjalistycznych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
tryb ich pobierania
XLVI/340/2018
wyrażenia zgody na wydzierżawienie
z dn. 26.02.2018 r. nieruchomości (Pl. Wolności nr 27 w
Sompolnie – lody)
XLVII/341/2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dn. 26.03.2018 r. Gminy Sompolno na lata 2018-2021

Podpisano
dzierżawy

umowę

Dostosowanie do zmian
w budżecie
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22.
23.

XLVII/342/2018
z dn. 26.03.2018 r.
XLVII/343/2018
z dn.26.03.2018 r.

24.

XLVII/344/2018
z dn. 26.03.2018 r.

25.

XLVII/345/2018
z dn. 26.03.2018 r.

26.

XLVII/346/2018
z dn. 26.03.2018 r.

27.

XLVII/347/2018
z dn. 26.03.2018 r.

28.

XLVIII/348/2018
z dn. 30.04.2018 r.
XLVIII/349/2018
z dn. 30.04.2018 r.
XLVIII/350/2018
z dn. 30.04.2018 r.
XLVIII/351/2018
z dn. 30.04.2018 r.

29.
30.
31.

32.

XLVIII/352/2018
z dn. 30.04.2018 r.

33.

XLVIII/353/2018
z dn. 30.04.2018 r.

34.

XLVIII/354/2018
z dn. 30.04.2018 r.

35.

zmiany budżetu Gminy Sompolno na 2018
rok
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu (4314 zł na Ośrodek
Poradnictwa Rodzinnego i Integracji
Kryzysowej w Ślesinie)
podziału Gminy Sompolno na okręgi
wyborcze, określenia ich granic i numerów
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych
programu
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sompolno w roku 2018
zmiany uchwały w sprawie udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Konińskiemu
przyznania dotacji Parafii RzymskoKatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w
Mąkolnie
na
wykonanie
prac
konserwatorskich chrzcielnicy w kościele
parafialnym
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sompolno na lata 2018-2021
zmiany budżetu Gminy Sompolno na 2018
rok
Statutu
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających
schronienia
osobom
bezdomnym z terenu Gminy Sompolno
zatwierdzenia do realizacji projektu pt.:
„Kompleksowy
Program
reintegracji
społeczno-zawodowej na terenie Gminy
Sompolno współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Wielkopolskiego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
zatwierdzenie do realizacji projektu pt.:
„Wdrożenie
systemu
usprawnień
organizacyjnych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie
współfinansowanego
przez
Unię
Europejską
w
ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(projekt wdrożeniowy)
ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dostosowanie do zmian
w budżecie
Pomoc dla Powiatu
konińskiego
Zgodnie z Ordynacją
wyborczą
Program uchwalany na
każdy rok
Pomoc na remont dróg
powiatowych
Wykonano renowację
chrzcielnicy

Dostosowanie do zmian
w budżecie
Dostosowanie do zmian
w budżecie
Na wniosek Kierownika
MGOPS
Przekazano do MGOPS

Przekazano do realizacji
do MGOPS

Przekazano do realizacji
do MGOPS

Ustalenie opłaty dla
nowo
powstałych
placówek
XLVIII/355/2018 utworzenia stałych obwodów głosowania Zgodnie z Ordynacją
z dn. 30.04.2018 r. oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyborczą
wyznaczenia siedzib obwodów głosowania
oraz ustalenia ich numerów i granic oraz
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36.

37.
38.

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Sompolno
XLVIII/356/2018 programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poprzedni
Program
z dn. 30.04.2018 r. Sompolno na lata 2018-2021, z perspektywą zakończył się w roku
na lata 2022-2025
2017
XLVIII/357/2018
z dn. 30.04.2018 r.
XLVIII/358/2018
z dn. 30.04.2018 r.

39.

XLIX/359/2018
z dn. 29.05.2018 r.

40.

XLIX/360/2018
z dn. 29.05.2018 r.

41.

XLIX/361/2018
z dn. 29.05.2018 r.

42.

XLIX/362/2018
z dn.29.05.2018 r.
XLIX/363/2018
z dn. 29.05.2018 r.
XLIX/364/2018
z dn. 29.05.2018 r.
XLIX/365/2018
z dn. 29.05.2018 r.
L/366/2018
z dn. 29.06.2018 r.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.

L/367/2018
z dn. 29.06.2018 r.
L/368/2018
z dn. 29.06.2018 r.
L/369/2018
z dn. 29.06.2018 r.
L/370/2018
z dn. 29.06.2018 r.

wyrażenie
zgody
na
wynajęcie
nieruchomości
zmiany uchwały w sp. Programu nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sompolno w roku 2018
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2018-2022
wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o. o. z
siedzibą w Kaliszu
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz opiekunami
dziennymi w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sompolno na lata 2018-2021
zmiany budżetu Gminy Sompolno na 2018
rok
uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
wyrażenia
zgody
na
sprzedaż
nieruchomości
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu
absolutorium dla Burmistrza Miasta
Sompolno za 2017 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sompolno na lata 2018-2021
zmiany budżetu Gminy Sompolno na 2018
rok
zmiany uchwały w sprawie udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Konińskiemu

Podpisano
wynajmu
Uchwalany
program

umowę
corocznie

Dostosowanie planu do
potrzeb mieszkańców
Podniesienie kapitału w
Spółce
Zrealizowany
ustawowy

wymóg

Dostosowanie do zmian
budżetu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Rezygnacja
wnioskodawcy
Podpisano akt notarialny
Wymóg ustawowy
Wymóg ustawowy

Dostosowanie do zmian
budżetu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Dotyczy
dofinansowania
remontu
dróg
powiatowych
L/371/2018
wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania Określenie parametrów
z dn. 29.06.2018 r. dotacji
celowej
dla
podmiotów dla nowej placówki
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennego opiekuna na
terenie Gminy Sompolno
L/372/2018
utworzenia przedszkola publicznego w Utworzenie
nowej
z dn. 29.06.2018 r. Mąkolnie przy ulicy Szkolnej 25 (Akt placówki oświatowej
założycielski + STATUT)
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53.

L/373/2018
zmiany nazwy ulicy imienia Rodziny Rozstrzygnięcie
z dn. 29.06.2018 r. Ulmów na nazwę ulicy Targowa
Wojewody

54.

L/374/32018
zmiany nazwy ulicy imienia Jana Karskiego Rozstrzygnięcie
z dn. 29.06.2018 r. na nazwę ulicy Pogodna
Wojewody

Wielkopolskiego

55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.

65.

66.
67.

68.
69.
70.

Wielkopolskiego
ustalenia wysokości diet oraz zwrotu Wymóg ustawowy

L/375/2018
z dn. 29.06.2018 r. kosztów podróży służbowych dla radnych
Rady Miejskiej w Sompolnie
L/376/2018
zatwierdzenia
projektu
regulaminu
z dn. 29.06.2018 r. dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Sompolno
L/377/2018
wyrażenia
zgody
na
wynajęcie
z dn. 29.06.2018 r. nieruchomości
LI/378/2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dn. 1.08.2018 r. Gminy Sompolno na lata 2018-2021
LI/379/2018
zmiany budżetu Gminy Sompolno na 2018
z dn. 1.08.2018 r. rok
LI/380/2018
ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza
z dn. 1.08.2018 r. Miasta Sompolno
(z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018r)
LI/381/2018
uchylenia uchwały w sprawie utworzenia
z dn. 1.08.2018 r. przedszkola publicznego w Mąkolnie przy
ulicy szkolnej 25
LI/382/2018
przekształcenia oddziałów przedszkolnych
z dn. 1.08.2018 r. Szkoły Podstawowej im. Pierwszej
Kadrowej w Mąkolnie w Przedszkole
Publiczne w Mąkolnie
LI/383/2018
utworzenia
Zespołu
Szkolnoz dn. 1.08.2018 r. Przedszkolnego w Mąkolnie
LI/384/2018
ustalenia max liczby zezwoleń na sprzedaż
z dn. 1.08.2018 r. napojów alkoholowych oraz zasad usyt.
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Sompolno
LI/385/2018
przystąpienia do realizacji projektu
z dn. 1.08.2018 r. „Bezpieczny powiat koniński” – wsparcie
systemu wczesnego ostrzegania
LI/386/2018
przyjęcia
Strategii
Rozwiązywania
z dn. 1.08.2018 r. Problemów Społecznych Gminy Sompolno
na lata 2018-2021
LI/387/2018
zatwierdzenia
projektu
„Aktywizacja
z dn. 1.08.2018 r. Zawodowa
Mieszkańców
Gminy
Sompolno” na lata 2014-2020
LI/388/2018
z dn. 1.08.2018 r.
LII/389/2018
zdn.28.08.2018 r.
LII/390/2018
z dn. 29.08.2019r.

Na wniosek Prezesa
PUK Sompolno
Podpisanie
umowy
najmu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Dostosowanie do zmian
budżetu
Obniżenie
pensji
burmistrza
Utworzenie
nowej
placówki oświatowej
Wymogi ustawowe

Wymogi ustawowe
Ograniczenie
liczby
punktów sprzedaży
We współudziale ze
Starostwem
Powiatowym
Dostosowanie strategii
do nowych zadań

Projekt
unijny
realizowany
przez
MGOPS
sprzedaż Podpisano akt notarialny

wyrażenia
zgody
na
nieruchomości
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sompolno na lata 2018/2021
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Gminy Sompolno

Dostosowanie zgodne ze
zmianami budżetu
Dostosowanie zgodne ze
zmianami budżetu
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71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.

79.

80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.

87.

LII/391/2018
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
z dn. 29.08.2018 r. strategii rozwoju kultury w Gminie
Sompolno
LII/392/2018
regulaminu
dostarczania
wody
i
z dn. 29.08.2018 r. odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Sompolno
LII/393/2018
ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych
z dn. 29.03.2018 r. przez Gminę Sompolno
LII/394/2018
zmiany uchwały nr XXII/193/04 Rady
z dn. 29.08.2018 r. Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 września
2004r w sprawie ustalenia opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, poprzez
nadanie nowego brzmienia §2
LII/395/2018
wyrażenia zgody na umorzenie należności
z dn. 29.08.2018 r. pieniężnych Gminy Sompolno (dot. p.
Marioli Białeckiej)
LIII/396/2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dn. 29.09.2018 r. Gminy Sompolno na lata 2018-2021
LIII/397/2018
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
z dn. 29.09.2018 r. Gminy Sompolno
LIII/398/2018
przyznawania dotacji Parafii Rzymskoz dn. 29.09.2018 r. Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w
Sompolnie (na remont kaplicy Św.
Hieronima na Puszczy – 80000 zł)

Dostosowanie strategii
do nowych zadań

LIII/399/2018
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
z dn. 29.09.2018 r. Babiak,
z
przeznaczeniem
na
dofinansowanie zadania w miejscowości
Lubotyń
LIII/400/2018
ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
z dn. 29.09.2018 r.
LIII/401/2018
zmiany Statutu Gminy Sompolno
z dn. 29.09.2018 r.
LIII/402/2018
przyjęcie do realizacji Koncepcji wdrożenia
z dn.29.09.2018 r. nowego modelu organizacyjnego w
Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Pomocy
Społecznej w Sompolnie
LIII/403/2018
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia
z dn. 29.09.2018 r. zgody na nabycie nieruchomości
LIII/404/2018
wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości
z dn. 9.09.2018 r.
LIV/405/2018
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
z dn. 11.10.2018 r. Gminy Sompolno
LIV/406/2018
programu Opieki nad Zabytkami Gminy
z dn. 11.10.2018 r. Sompolno na lata 2018-2021

Zgodnie z programem
ochrony zabytków

LIV/407/2018
z dn. 11.10.1018r.

Uszczegółowienie
regulaminu
Wprowadzenie zmian w
sieci przedszkoli
Obniżenie opłaty dla
sieci internetowej

Uchwała podjęta
Dostosowanie do zmian
w budżecie
Dostosowanie do zmian
w budżecie
Zgodnie z programem
ochrony zabytków

Zgodnie z uchwałą rady
Dostosowanie do zmian
ustaw
Realizowane
przez
MGOPS
Na wniosek
wnioskodawcy
Podpisano akt notarialny

Dostosowanie do zmian
w budżecie
Dostosowano program
do
zadań
inwestycyjnych
i Przekazano Komisji

Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Gminie Sompolno na 2019
rok
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88.

89.
90.
91.

LIV/408/2018
Programu współpracy z organizacjami
z dn. 11.10.2018 r. pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze działalności pożytku
publicznego na terenie Gminy Sompolno
LIV/409/2018
wyrażenia zgody ba wydzierżawienie
z dn. 11.10.2018 r. nieruchomości
LIV/410/2018
zaopiniowania cennika na 2019 rok za
z dn. 11.10.2018 r. odzysk i unieszkodliwienie odpadów
komunalnych
I/1/2018
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2018 r. w Sompolnie
I/2/2018
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
z dn. 22.11.2018 r. Miejskiej w Sompolnie

Przekazano
organizacjom
pozarządowym
Podpisano
umowę
dzierżawy
Przekazano do PUK
Zgodnie
gminy
Zgodnie
gminy

ze

statutem

ze

statutem

93.

I/3/2018
ustalenia liczby członków stałych Komisji Zgodnie
z dn. 22.11.2018 r. Rady
gminy

ze

statutem

94.

I/4/2018
z dn. 22.11.2018 r.
I/5/2018
z dn. 22.11.2018 r.
I/6/2018
z dn. 22.11.2018 r.
I/7/2018
z dn. 22.11.2018 r.
I/8/2018
z dn. 22.11.2018 r.

powołania składu osobowego
Rewizyjnej
powołania składu osobowego
Skarg, Wniosków i Petycji
powołania składu osobowego
Oświatowo-Społecznej
powołania składu osobowego
Finansowo-Gospodarczej
wynagrodzenia dla Burmistrza
Sompolno

ze

statutem

ze

statutem

ze

statutem

ze

statutem

ze

statutem

92.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Komisji Zgodnie

gminy
Komisji Zgodnie

gminy
Komisji Zgodnie

gminy
Komisji Zgodnie

gminy
Miasta Zgodnie

gminy

II/9/2018
ustalenia wysokości dopłat dla grup Przekazano do PUK
z dn. 27.11.2018 r. odbiorców usług w zakresie odprowadzania
ścieków
II/10/2018
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dostosowanie do zmian
z dn. 27.11.2018 r. Gminy Sompolno
w budżecie
II/11/2018
z dn. 27.11.2018 r.
II/12/2018
z dn. 27.11.2018 r.
II/13/2018
z 27.11.2018 r.
II/14/2018
z dn. 27.11.2018 r.
III/15/2018
z dn. 20.12.2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
wyrażenia
zgody
na
wynajęcie
nieruchomości
wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sompolno na lata 2018-2021

Zgodnie z ustawą

III/16/2018
z dn. 20.12.2018 r.
III/17/2018
z dn. 20.12.2018 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Gminy Sompolno
określenia
zasad
sprzedaży
lokali
mieszkalnych stanowiących własność
Gminy
Sompolno
oraz
warunków
udzielania bonifikat od ceny zakupu

Dostosowanie do zmian
budżetowych
Obniżono
stawki
bonifikat

Zgodnie z ustawą
Podpisano
umowę
najmu
Podpisano
umowę
dzierżawy
Dostosowanie do zmian
budżetowych
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108.

III/18/2018
wyboru metody ustalania opłaty za Zwiększono
stawki
z dn. 20.12.2018 r. gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat za odpady
oraz stawki tej opłaty

109.

III/19/2018
wyrażenia zgody
z dn. 20.12.2018 r. nieruchomości

110.
111.
112.
113.

na

wydzierżawienie Podpisano

umowę

dzierżawy

IV/20/2018
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
z dn. 28.12.2018 r. Finansowej Gminy Sompolno na lata 20192022
IV/21/2018
uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na
z dn. 28.12.2018 r. 2019 rok
IV/22/2018
ustalenia wykazu wydatków, które nie
z dn. 28.12.2018 r. wygasają z końcem roku budżetowego 2018
IV/23/2018
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
z dn. 28.12.2018 r. Gminy Sompolno

Zgodnie ze statutem
Gminy Sompolno
Zgodnie z ustawą
Wykonanie uchwały do
końca czerwca 2019
Dostosowanie do zmian
budżetowych

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie

2. DEMOGRAFIA

2.1. LICZBA I STRUKTURA LUDNOŚCI
Gminę Sompolno zamieszkuje ponad 10 000 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat
liczba mieszkańców charakteryzowała się bardzo małymi zmianami. Mogły być one
spowodowane migracją ludności do większych miast lub poza granice kraju.
Tabela 3. Liczba mieszkańców Gminy Sompolno ogółem.
Wyszczególnienie

Liczba ludności

% ogółu ludności

Kobiety

Mężczyźni

Miasto Sompolno

1821

1732

33,87

Gmina Sompolno

3468

3467

66,13

Razem

10488

100

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie (stan na grudzień 2018 r.)
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Tabela 4. Liczba mieszkańców Gminy Sompolno na terenie wiejskim z podziałem na sołectwa.
Lp. Sołectwo

Miejscowości

Liczba ludności

1.

Belny

Belny, Ośno Podleśne, Spólnik

209

2.

Biele

Biele, Bronisława, Nadjezioro, Zofia

450

3.

Janowice

Janowice, Smólniki, Zdrojki

25

4.

Kolonia Lipiny Kolonia Lipiny, Radowo, Smolarnia

5.

Koszary

Koszary, Jaźwiny, Klonowa, Zielona Baba

138

6.

Lubstów

Lubstów, Młynek, Błonawy

753

7.

Lubstówek

Lubstówek

274

8.

Marcjanki

Marcjanki, Drzewiec, Ryn

144

9.

Marianowo

Marianowo, Łagiewniki, Jesionka

366

10.

Mąkolno

Mąkolno, Siedliska

599

11.

Mostki

Mostki

402

12.

Nowa Wieś

Nowa Wieś, Grądy

652

13.

Ostrówek

Ostrówek, Kazubek, Suszewy

132

14.

Ośno Górne

Ośno Górne, Ośno Dolne, Marcinkowo

330

15.

Police

Police, Dąbrowa, Płoszewo

153

16.

Przystronie

Przystronie, Piaski, Romanowo, Paprocin

259

17.

Racięcice

Racięcice, Bagno

444

18.

Sompolinek

Sompolinek, Olszewo, Szczerkowo, Wymysłowo 226

19.

Stefanowo

Stefanowo

263

20.

Sycewo

Sycewo

286

21.

Wierzbie

Wierzbie, Kolonia Wierzbie

422

22.

Zakrzewek

Zakrzewek, Wroczewo, Czamża

204

204

Razem

6935

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie (stan na grudzień 2018 r.)
Tabela 5. Przyrost naturalny
Rok 2017

Rok 2018

Urodzenia żywe

125

125

Zgony

114

127

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie (stan na grudzień 2018 r.)
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Tabela 6. Struktura ludności Gminy Sompolno wg wieku i płci.
Przedział wiekowy

Kobiety

Mężczyźni

0-9

513

553

10-19

549

601

20-29

752

749

30-39

786

896

40-49

733

768

50-59

656

642

60-69

629

611

70-79

392

265

80 i więcej

279

114

Razem

5289

5199

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie (stan na grudzień 2018 r.)
2.2. STATYSTYKI URZĘDU STANU CYWILNEGO
Tabela 7. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Sompolnie w 2018 roku.
Akty urodzenia:
- transkrypcje (dzieci urodzone za granicą)

13

- dzieci urodzone na terenie Gminy Sompolno

0

Akty małżeństwa:
- konkordatowe

50

- cywilne

9

- zagraniczne

2

Akty zgonu:
- transkrypcje (zgon za granicą)

0

- zgon na terenie gminy Sompolno

58

Pary małżeńskie odznaczone medalami za długoletnie pożycie 14
małżeńskie
Wydanie odpisów stanu cywilnego:
- skróconych

745

- zupełnych

32

- wielojęzycznych

135
18

Liczba wydanych dowodów osobistych

1213

Średni czas oczekiwania na odbiór dowodu

20 dni

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie (stan na grudzień 2018 r.)
3. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W Gminie Sompolno w 2018 roku obowiązywały i nadal obowiązują następujące
dokumenty strategiczne:
1. Strategia Rozwoju Gminy Sompolno na lata 2007 – 2020 przyjęta Uchwałą
Nr XIV/112/08 z dnia 26 lutego 2008 r. (z późn. zm.)
Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem programowym w gminie. Ma
charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza kierunek
działania i rozwoju. W dokumencie wyznaczono misję Gminy Sompolno.

Misja Gminy Sompolno
Jesteśmy Gminą rolniczą, położoną we wschodniej Wielkopolsce,
która pragnie rozwijać swój potencjał gospodarczy z
poszanowaniem środowiska naturalnego. Wielofunkcyjny rozwój
naszej Gminy powinien przynieść wzrost dobrobytu Gminy
i zapewnić satysfakcję finansową i społeczną jej mieszkańców.
Wykorzystując posiadane zasoby, Gmina stanie się atrakcyjnym
miejscem dla inwestorów i odwiedzających ją gości.
Dokument strategiczny opiera się na trzech celach strategicznych.
- ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY
- ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH
W ramach każdego z wymienionych celów strategicznych wyznaczono programy,
a tym przypisano konkretne projekty strategiczne.
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Tabela 8. Cele strategiczne, programy i projekty strategiczne zgodnie ze Strategią Rozwoju
Gminy Sompolno na lata 2007-2020
CELE STRATEGICZNE
Rozwój infrastruktury technicznej

Wspieranie rozwoju
gospodarczego

Rozwój usług społecznych

Programy oraz projekty strategiczne
Program 1.1. System wodnokanalizacyjny i gazowniczy
1.1.1. Dalsza kanalizacja Gminy
(sieć, przyłącza, oczyszczalnie
przydomowe),
1.1.2. Gazyfikacja Gminy,
1.1.3. Modernizacja sieci
wodociągowej,
1.1.4. Odtworzenie sieci
melioracyjnej i poprawa
bilansu wodnego.

Program 1.2. Drogownictwo
1.2.1. Budowa i modernizacja
sieci dróg gminnych,
1.2.2. Poprawa warunków
komunikacyjnych na
drogach wojewódzkich
i powiatowych.

Program 2.1. Wspieranie
rozwoju rolnictwa i jego

Program 3.1. Oświata,
kultura, sport

otoczenia

Program 2.2. Wspieranie

3.1.1. Rozwój
i modernizacja
przedszkolnej oraz
szkolnej infrastruktury
dydaktycznej
i sportowej,
3.1.2. Rozwój gminnej
infrastruktury
sportowej
i kulturalnej,
3.1.3. Rozbudowa
infrastruktury
rekreacyjnej (ścieżki
rowerowe, place
zabaw),
3.1.4. Dalszy rozwój oferty
sportowej
i kulturalnej,
3.1.5. Poprawa dostępności
usług dla ludności.
Program 3.2. Zdrowie, pomoc

rozwoju przedsiębiorczości

społeczna, bezpieczeństwo

2.1.1. Prowadzenie
zalesień na gruntach
słabych,
2.1.2. Tworzenie
warunków do
rozwoju
przetwórstwa rolnospożywczego,
2.1.3. Rozwój
stowarzyszeń i grup
producenckich,
2.1.4. Edukacja rolników –
nowoczesne techniki
gospodarowania.

2.2.1. Wyznaczenie
dodatkowych
terenów pod
inwestycje
i uzupełnienie
planów
przestrzennych,
2.2.2. Wyposażenie
w infrastrukturę
terenów
inwestycyjnych i ich
promocja,

Poprawa dostępu do
podstawowej
i specjalistycznej
opieki zdrowotnej,
3.2.2. Poprawa jakości
pomocy społecznej,
3.2.3. Zwiększanie
bezpieczeństwa
(budowa chodników,
przejść dla pieszych,
parkingów,
modernizacja
oświetlenia),
3.2.1.
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Program 1.3. Gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa
1.3.1. Wspieranie rozwoju
budownictwa
mieszkaniowego na terenie
Gminy,
1.3.2. Rozwój łączności
teleinformatycznej.
Program 1.4. Ochrona środowiska

Zwiększenie stopnia
profesjonalizacji służb
mundurowych,
3.2.5. Likwidacja barier
architektonicznych.

2.2.3. Rozwijanie systemu
zachęt dla
inwestorów,
2.2.4. Tworzenie
warunków do
rozwoju funkcji
pozarolniczych,
2.2.5. Rozwój marketingu
Gminy
i poszukiwanie
nowych form
promocji.
-

3.2.4.

-

-

-

-

-

1.4.1. Zagospodarowanie
terenów pokopalnianych,
1.4.2. Dalszy rozwój segregacji
odpadów i utylizacja
odpadów niebezpiecznych, 1.4.3. Zwiększanie świadomości
ekologicznej
mieszkańców,
1.4.4. Powiększanie obszarów
atrakcyjnych przyrodniczo.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Sompolno w latach 2007
– 2020

Misja zawarta w strategii wskazuje na rolniczy charakter, jednak nie wyklucza rozwoju
gospodarczego opartego na lokalnej przedsiębiorczości i dążeniu do pozyskania inwestorów.
Strategia Rozwoju Gminy Sompolno wypełnia wnioski i zaspokaja potrzeby
mieszkańców Gminy Sompolno dotyczące poprawy warunków i jakości życia.
Dokument powstał w 2008 roku i był kilkakrotnie zmieniany, co było zasadne z uwagi
na zmiany w otoczeniu gminy.
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2. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sompolno przyjęty Uchwałą
Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w

sprawie
Działania

przyjęcia

Gminnego

rewitalizacyjne

dla

Programu
Gminy

Rewitalizacji

Sompolno

są

dla

Gminy

prowadzone

Sompolno.
w

oparciu

o wyznaczone cele rewitalizacji dopasowane do lokalnych uwarunkowań i potrzeb
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wszystkie cele wynikają z przeprowadzonej diagnozy i są
ukierunkowane na eliminację lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk. Cele
rewitalizacji są również zgodne z założeniami powiązanych dokumentów strategicznych
i planistycznych, zarówno na poziomie województwa, jak i gminy, a także są pochodną wizji
obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji. Nadrzędnym celem Programu Rewitalizacji dla
Gminy Sompolno jest eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących
sytuację kryzysową na obszarze rewitalizacji poprzez kompleksowe, komplementarne
i skoncentrowane działania z uwzględnieniem partycypacji społecznej. Proces rewitalizacji
stanowi

szczegółowy

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych.
Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne są pochodną wyznaczonych celów
rewitalizacji i kierunków działań rewitalizacyjnych.
Uszczegółowieniem nadrzędnego celu, są 3 cele szczegółowe (wymienione poniżej) i
odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych, które odnoszą się do zidentyfikowanych
problemów opisanych w diagnozie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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Tabela 9. Zestawienie celów szczegółowych rewitalizacji i odpowiadających im kierunków
działań.

CEL NADRZĘDNY
Eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację
kryzysową na obszarze rewitalizacji poprzez kompleksowe, komplementarne
i skoncentrowane działania z uwzględnieniem partycypacji społecznej

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel 1. Ograniczenie skali

Cel 2. Rozwój

Cel 3. Rekultywacja

problemów społecznych

infrastruktury społecznej

terenów

i gospodarczych, które

i technicznej wsparciem

pokopalnianych

przyczynią się do

pozytywnych przemian

poprawy jakości życia

społecznych

mieszkańców

KIERUNKI DZIAŁAŃ

2.1 Utworzenie przyjaznych

1.1 Aktywizacja
społecznozawodowa osób w
trudnej
sytuacji życiowej

przestrzeni publicznych
zachęcających do społecznozawodowego włączenia

3.1 Wykorzystanie terenów

mieszkańców

pokopalnianych w
Lubstowie pod nowe funkcje

2.2 Przebudowa i adaptacja
budynków do potrzeb
mieszkańców
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Rysunek 2.

Gminny Program Rewitalizacji pozwala na realizację zadań inwestycyjnych
i społecznych. W 2018 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i społeczne objęte
tym programem:
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1) Przebudowa ul. Plac Wolności w Sompolnie- zadanie wykonane jako część większego
projektu rewitalizacyjnego „Modernizacja Rynku w Sompolnie z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych wraz z renowacją kamienic wokół niego - przyjazna przestrzeń publiczna”.
2) Zagospodarowanie terenu przy kościele ewangelicko –augsburskim na potrzeby parku zadanie

wykonane

jako

część

projektu

rewitalizacyjnego

„Wzrost

atrakcyjności

i funkcjonalności parku przy kościele ewangelicko –augsburskim celem zwiększenia integracji
mieszkańców”.
3) Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Sompolno- projekt rewitalizacyjny pn.
„Budowa korytarzy niskoemisyjnych w formie ścieżki rowerowej–etap 1”.
Ponadto podejmowano działania mające wymiar prospołeczny.
3. Gmina Sompolno Uchwałą Nr XLVIII/358/2018 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia
30 kwietnia 2018 r. uchwaliła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sompolno w roku 2018.
Zadaniem programu jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz
wolnożyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Sompolno.
Realizatorem programu jest Burmistrz Miasta Sompolno.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami polega na odławianiu i tymczasowym
umieszczaniu w przytulisku dla bezdomnych zwierząt w Sompolnie, umieszczaniu
w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym
w wypadkach drogowych oraz dokarmianiu wolnożyjących kotów w okresach występowania
ekstremalnych warunków pogodowych.
Realizując powyższy program w 2018 roku wydatkowano kwotę 104 154,85 zł w na:
- prowadzenie przytuliska – 66 800,00 zł,
- tymczasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt – 2 100,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów – 33 600,00 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt z wypadków drogowych – 1 428,72 zł,
- usługi weterynaryjne dotyczące przetrzymywania zwierzęcia gospodarskiego – 215,13 zł,
- kolczyk dla zwierzęcia gospodarskiego – 11,00 zł.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Sompolno na rok 2018 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
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w Gminie Sompolno na rok 2018 przyjęty Uchwalą Nr XLI/295/2017 Rady Miejskiej
w Sompolnie z dnia 27 października 2017 r.
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest:
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów
tych, które aktualnie występują,
- ulepszenie sposobów radzenia sobie z problemami alkoholowymi występującymi aktualnie
w gminie,
- zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
- zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych,
- zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy
i zaniedbań),
- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Sompolno na 2018 rok poniesiono wydatki między innymi na:
- warsztaty oraz rekomendowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wysokości
7 840,62 zł;
- placówki oświatowe zostały doposażone w profesjonalne gabloty edukacyjne wraz
z prezentacją multimedialną - kwota przedsięwzięcia 5 700,00 zł;
- szkolenie GKPiRPA – 363,72 zł;
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1 100,00 zł;
- utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych –
24 091,96 zł;
- organizacja imprez dla mieszkańców gminy o charakterze profilaktycznym na kwotę –
11 049,40 zł;
- realizację projektu „Razem dla bezpieczeństwa” wraz z Komendą Miejską Policji w Koninie
– kwota dofinansowania projektu – 4 000,00 zł.
- dofinansowanie terapii podtrzymującej – 3 849,33 zł.
Celem Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sompolno jest:
- zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii,

zażywania

narkotyków poprzez działalność wychowawczą edukacyjną i zapobiegawczą,
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- ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków
i uzależnieniem od narkotyków,
- zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotom narkomanii u osób dotkniętych uzależnieniem,
- osłabienie ryzyka sięgania po narkotyki wśród młodzieży poprzez poznanie przyczyn
narkomanii i sięgania po narkotyki.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii
poniesiono wydatki na:
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - 350,00 zł,
- zorganizowana konkurs plastyczny „Plakat profilaktyczny z hasłem z zakresu profilaktyki
uzależnień” - 217,00 zł.

5. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sompolno na lata 2018 2021 przyjęty Uchwałą Nr LIV/406/2018 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 11 października
2018r.
Nadrzędnym celem Programu opieki nad zabytkami gminy Sompolno na lata 20182021 jest ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania
i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy.
Cele programu zostały określone następująco:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemów strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, włącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzanie do poprawy stanu ich
zachowania,
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz warunków krajobrazu kulturowego,
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
- określanie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.
Realizując program opieki nad zabytkami Gminy Sompolno w 2018 roku
wydatkowano kwotę 105 000,00 zł w szczególności na:
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- remont kaplicy p.w. Św. Hieronima „Na puszczy”- 80 000,00 zł,
- wykonanie prac w kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie –
25 000,00 zł.
6. Uchwałą Nr XLVIII/356/2018 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 kwietnia
2018 r. został przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sompolno na lata 2018 –
2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025.
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Sompolno na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025” została sporządzona w celu stworzenia aktualnych
warunków niezbędnych do realizacji celów i założeń ochrony środowiska. Głównym celem
nowej – zaktualizowanej polityki ekologicznej gminy Sompolno jest zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa oraz stworzenie podstaw dla opracowania
i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju dla gminy.
7. Uchwałą Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 17 marca 2016 r.
przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sompolno.
Podstawowym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sompolno,
jest przygotowanie samorządu do wdrożenia polityki klimatycznej i ochrony środowiska,
w szczególności przedstawienie kierunków i propozycji działań zmierzających do
ograniczenia zużycia energii finalnej, co jest równoznaczne z redukcją emisji gazów
cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2.
W 2018 roku zrealizowano inwestycje związane z budową ścieżki rowerowej oraz
kanalizacji, których wykonanie było zgodne z celami programów związanych z ochroną
środowiska.
8. Kolejną strategią jest Strategia rozwoju kultury w Gminie Sompolno, uchwalona
przez Radę Miejską w Sompolnie Uchwałą nr XIX/151/08 z dnia 7 listopada 2008 r. Z uwagi
na upływ czasu od jej podjęcia i zmiany jakie pojawiają się w gminie, 29 sierpnia 2018 roku
Rada Miejska w Sompolnie Uchwałą Nr LII/391/2018 wprowadziła zmiany do strategii
dostosowując ją do aktualnych potrzeb.
Celem strategicznym w wyżej wymienionym dokumencie jest zrównoważony rozwój
kultury w Gminie Sompolno. Towarzyszą mu cztery zasadnicze cele operacyjne w
następujących obszarach: ochrona dziedzictwa narodowego, większa aktywność w dziedzinie
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kultury, rozwój infrastruktury technicznej na cele kultury, edukacja społeczeństwa w dziedzinie
kultury.
Cele Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Sompolno są zgodne z celami Strategii
Rozwoju Gminy. Instytucją istotną z punktu widzenia realizacji strategii jest Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury w Sompolnie. Działalność kulturalno – oświatowa tej placówki jest
nakierowana na działania, które mają na celu spójność z wytycznymi zawartymi w strategii.
9. Następnym dokumentem strategicznym w Gminie Sompolno jest Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/343/10 z dnia 22 października 2010 r.
Głównymi celami programu są: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,
zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy a także zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie. Cele realizowane są poprzez systematyczne diagnozowanie zjawiska
przemocy, podnoszenie wrażliwości społecznej, podnoszenie kompetencji służb zajmujących
się tą problematyką, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Główną instytucją odpowiedzialną za realizację powyższych założeń jest Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie. W Gminie Sompolno jest powołany zespół
interdyscyplinarny, którego zadaniem jest prawidłowo realizować cele wymienione w
programie.
10. Uchwałą Nr LI/386/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Sompolnie
uchwaliła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sompolno na lata
2018-2026.
Wizja rozwoju społecznego Gminy Sompolno przedstawia miasto i gminę jako miejsce,
w którym jest zapewnione bezpieczeństwo socjalne mieszkańców. Jako miejsce, które
zabezpiecza potrzeby rodziny, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych.
Strategia jest realizowana zgodnie z przyjętymi następującymi celami strategicznymi: - poprawa zdolności mieszkańców do podejmowania zatrudnienia w tym pracy na własny
rachunek oraz w sektorze ekonomii społecznej,
- wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnieniu
dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju,
- wzrost poziomu bezpieczeństwa i zdrowotności mieszkańców dzięki ograniczeniu problemu
uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych dysfunkcji społecznych,
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- wzrost poczucia materialnego i mieszkaniowego wśród osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w życiu społecznym,
- poprawa jakości życia seniorów oraz osób ciężko lub przewlekle chorych,
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy ważne dla wspólnoty lokalnej.
Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie w sposób
bezpośredni ukierunkowana jest na wypełnienie powyższych celów w związku z ustawowym
obowiązkiem realizacji przypisanych zadań.
11. Plany realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
a) Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Sompolno w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
b) Gminny plan zarzadzania kryzysowego;
c) Plan ewakuacji/przyjęcia ludności (I/II stopnia)- załącznik do planu zarządzania
kryzysowego;
d) Plan ochrony Gminy Sompolno przed powodzią;
e) Plan obrony cywilnej Gminy Sompolno;
f) Plan ewakuacji/przyjęcia ludności w Gminie Sompolno ewakuacja II stopnia- załącznik do
planu OC;
g) Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
h) Plan Akcji kurierskiej Gminy Sompolno;
i) Dokumentacja stałego dyżuru Burmistrza Miasta Sompolno na czas zew. zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny;
j) Dokumentacja Głównego stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Sompolno;
k) Plan ochrony i obrony głównego stanowiska kierowania;
l) Plan technicznego przystosowania oraz przemieszczenia głównego stanowiska kierowania w
zapasowym miejscu pracy.
Powyższe plany realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
służą zabezpieczeniu mieszkańców gminy na wypadek wystąpienia zagrożenia.
Wyżej opisane strategie i programy podlegają ocenie i monitorowaniu. Takie działania
są bazą do ewentualnej korekty celów wyznaczonych w dokumentach i pozwalają na ich
realizację zgodną z ustawowymi wymogami i oczekiwaniami mieszkańców.
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4. BUDŻET GMINY
4.1. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dochody
Planowane dochody Gminy Sompolno na 2018 rok w kwocie 49 302 922,13 zł wykonano
w wysokości 48 911 544,16 zł, tj. 99,21%.
Struktura dochodów wykonanych za 2018 rok kształtuje się następująco:
1) dochody bieżące – 94,60 %
2) dochody majątkowe - 5,40 %
Strukturę dochodów gminy przedstawia poniższy wykres. Dotacje stanowiące najwyższy
procent całości dochodów to dotacje na realizację zadań zleconych oraz własnych. Drugie
w kolejności dochody własne obejmują dochody podatkowe, ze sprzedaży, najmu i dzierżawy
majątku, otrzymane odszkodowania i inne. Ostatnią grupą są subwencje, na która składają się:
część wyrównawcza subwencji , część oświatowa subwencji i część równoważąca subwencji.

Wykres 1. Dochody Gminy Sompolno według źródeł pochodzenia
Dochody własne – 17 446 881,28 zł
Dotacje – 18 540 776,88 zł
3 35,67%

1 37,91%

Subwencje – 12 923 886,00 zł
Dochody łącznie – 48 911 544,16 zł

2 26,42%

Na dochody własne gminy składają się:
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek PIT)
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT)
- podatki i opłaty lokalne, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty
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skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy
z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłat za zajęcie
pasa drogowego,
- pozostałe dochody gminy.

Wydatki
Planowane wydatki w kwocie 52 904 680,24 zł wykonano w wysokości 50 365 426,60 zł, tj.
95,20%.
Struktura wydatków wykonanych za 2018 kształtuje się następująco:
1) wydatki bieżące – 87,94%
2) wydatki majątkowe – 12,04%
Wykres 2. Struktura wydatków budżetowych.

12%

88%

wydatki bieżace

wydatki majatkowe

Największy udział w wydatkach budżetu ogółem Gminy Sompolno w 2018 roku stanowiły
wydatki następujących obszarów:
1) pomoc społeczna i rodzina oraz zadania z zakresu polityki społecznej – 34,17%,
2) oświata i wychowanie – 33,52%,
3) administracja publiczna – 7,43 %,
4) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,30%,
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5) transport i łączność – 5,24%,
6) pozostałe wydatki – 13,34%
Możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są ograniczone w stosunku
do potrzeb inwestycyjnych. Samorządy sięgają po zewnętrzne źródła finansowania takie jak
kredyty lub pożyczki. Dług wykorzystywany w sposób właściwy stanowi wydajny instrument
polityki fiskalnej i pozwala na korzystanie przez podatników ze zrealizowanej inwestycji, której
ciężar spłaty jest rozciągnięty w czasie. Zaciągnięte kredyty wpływają na powiększenie majątku
gminy, nie służą natomiast finansowaniu bieżącej działalności.
Gmina na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała zobowiązanie kredytowe w wysokości
2 060 000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 375 000,00 zł. Nie posiadała natomiast innych
zobowiązań zaliczanych do długu publicznego, ani też udzielonych gwarancji czy poręczeń.
Rok 2018 zamknął budżet Gminy deficytem kasowym w kwocie 1 453 879,44 zł.

4.2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF)
W 2018 roku opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sompolno na lata
2018 -2022. Obligatoryjnym elementem WPF jest prognozowana kwota długu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty,
fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań. WPF
obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu
sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
WPF obejmuje prognozę m. in. takich parametrów budżetowych Gminy Sompolno, jak:
1) dochody, z tego dochody bieżące i dochody majątkowe,
2) wydatki, z tego wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
3) wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania
deficytu,
4) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do
zaciągnięcia wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty,
5) wskaźniki zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
6) objaśnienia przyjętych wartości.
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Tabela 10. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Lp.

2016

2017

2018

1

Dochody

39 711 507,50

45 822 847,21

48 911 544,16

2

Wydatki

41 660 914,84

47 769 298,83

50 365 423,60

3

Wynik budżetu

-1 949 407,34

- 1 946 451,62

-1 453 879,44

4

Przychody

4 037 297,68

2 015 000,00

1 485 665,23

5

Rozchody

200 000,00

49 652,93

115 000,00

6

Kwota długu

49 652,93

2 550 000,00

2 435 000,00

7

Obsługa długu

3 721,71

101,93

67 681,48

0,13%

5,56%

4,98%

8

Zadłużenie gminy w stosunku
do dochodów ogółem

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie (stan na grudzień 2018 r.)
4.3. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 392 222,52 zł w ramach funduszu
sołeckiego zaplanowanego dla 22 sołectw w wysokości 431 525,60 zł.
Tabela 11. Realizacja funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa, zadania i kwoty.
Środki

Lp.

Nazwa
sołectwa

funduszu
przypadające

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

na dane
sołectwo
Instalacja lamp w Ośnie
Górnym

1

Belny

15 555,26

10 000,00

10 000,00

5 555,26

5 555,26

6 000,00

6 000,00

2 000,00

2 000,00

Wymiana kostki brukowej
chodnika na terenie szkoły
w Ośnie Górnym
Utwardzenie drogi w

2

Biele

23 484,64

miejscowości Nadjezioro
Lampa oświetleniowa
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Doprowadzenie prądu do
działki gminnej na Bielach
Organizowanie pikniku
rodzinnego

10 484,64

10 484,64

5 000,00

4995,60

8 460,54

0,00

9 000,00

9 000,00

5 986,16

5 986,16

12 975,36

12 975,36

10 000,00

10 000,00

11 270,31

11 265,42

10 000,00

9 997,27

5 000,00

4 988,36

16 869,58

13 378,71

1 000,00

1 000,00

13 620,33

13 620,33

9 000,00

9 000,00

6 000,00

0,00

6 701,48

6 701,48

Budowa drogi o
3

Janowice

8 460,54

nawierzchni bitumicznej
Zdrojki -Kolonia Lipiny
(droga G1046P)
Budowa oświetlenia

4

Kolonia
Lipiny

14 986,16

drogowego
Zakup i utwardzenie
kruszywa

5

Koszary

12 975,36

Budowa oświetlenia
Urządzenie miejsca
wypoczynku dla
mieszkańców - zakup
pomostu pływającego

6

Lubstów

Zakup wyposażenia do
36 270,31

Domu Ludowego w
Lubstowie
Zakup sprzętu dla OSP
Organizacja festynu
rodzinnego
Budowa oświetlenia

7 Lubstówek

17 869,58

Utrzymanie płyty boiska
sportowego

8 Marcjanki

13 620,33

Budowa oświetlenia
ulicznego
Zakup i montaż siłowni

9 Marianowo

21 701,48

Budowa oświetlenia
(montaż lamp ulicznych)
Naprawa dróg gruntowych
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10

Mąkolno

30 579,36

11

Mostki

23 788,16

Zagospodarowanie terenu

30 579,36

29 564,28

23 788,16

23 019,99

15 200,00

15 200,00

8 241,00

7 742,00

7 262,98

7 262,98

Zakup sprzętu dla OSP

2 000,00

2 000,00

Budowa oświetlenia

5 000,00

5 000,00

5 709,78

0,00

2 000,00

0,00

16 566,56

16 533,41

3 200,00

3 200,00

13 506,52

12 238,50

17 717,82

14 423,60

2 622,83

1 422,83

22 000,00

22 000,00

nad jeziorem
Zakup wyposażenia do
Domu Ludowego
Remont Świetlicy w Nowej
Wsi
zakup urządzeń do Świetlicy

12 Nowa Wieś

32 703,98

wraz z montażem
Przebudowa kuchni
kaflowej

Wykonanie ogrodzenia
13 Ostrówek

12 709,78

parkingu przy świetlicy w
Ostrówku
Zakup karuzeli wraz z
montażem
Zakup materiałów do
naprawy chodnika -plac
przy szkole podstawowej

14

Ośno
Górne

19 766,56

Przygotowanie
dokumentacji na
przebudowę i modernizację
boiska (przy szkole
podstawowej)

15 Police

13 506,52

16 Przystronie

17 717,82

17 Racięcice

24 622,83

Założenie lamp solarnych
wraz dokumentacją
Dostawa i montaż urządzeń
na plac zabaw
Budowa oświetlenia
Remont świetlicy wiejskiej
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Zakup tablicy
18 Sompolinek

16 351,99

ogłoszeniowej
zakup 2 lamp ( w tym 2
ledowe)
Zakup i dostawa kruszywa
celem utwardzenia drogi
Utwardzenie kruszywa

19 Stefanowo

17 376,36

wałem ciężkim
Zakup sprzętu do sali
sensorycznej
Zakup taboretu
gastronomicznego

20 Sycewo

18 931,89

Wyposażenie Domu
Ludowego
Montaż lamp solarnych
Zakup opraw
oświetleniowych

21 Wierzbie

23 143,19

Wyłożenie kostką brukową
terenu przy świetlicy
Zakup barierek drogowych
(droga G1020P)

1 351,99

1 004,00

15 000,00

15 000,00

11 376,36

11 376,36

3 000,00

3 000,00

1 120,00

1 120,00

1 880,00

1 879,99

18 931,89

18 930,99

15 000,00

15 000,00

6 000,00

3 075,00

1 000,00

0,00

1 143,19

0,00

15 403,50

15 400,00

Zagospodarowanie terenu
22 Zakrzewek

15 403,50

wokół świetlicy wiejskiej z
dobudową ganku

Ogółem

431 525,60

Razem

431 526,60 392 222,52

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie (stan na grudzień 2018 r.)
5. INWESTYCJE, INFRASTUKTURA DROGOWA, ŁAD PRZESTRZENNY
W 2018 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej

oraz przebudowa wodociągu w m. Sompolinek –

101 475,62 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno – Sycewo - Sompolno, umożliwiająca
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wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie – 1 764 558,01 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej (udział finansowy gminy) – 400 000,00 zł w tym:
- przebudowę

drogi powiatowej nr 3201P na odcinku Sompolno – Sycewo

- 350 000,00 zł,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3207P w miejscowości Stefanowo
- 50 000,00 zł,
4. Przebudowa dróg gminnych – 671 499,99 zł (przebudowa Placu Wolności
w Sompolnie),
5. Budowa ścieżki rowerowej na terenach po kolejce wąskotorowej, trasa od
ul. 11 Listopada do ul. Ogrodowej w Sompolnie – 606 840,93 zł,
6. Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele
przedszkolno-edukacyjne – 1 003 964,40 zł,
7. Budowa oświetlenia na terenie gminy Sompolno - 383 665,03 zł,
8. Dostawa urządzeń na plac zabaw w Sompolnie i Mąkolnie wraz z montażem –
120 047,14 zł,
9. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parku w Sompolnie,
pełniącego funkcje integracji społecznej – 16 164,31 zł,
10. Zakup pomostu pływającego, który został zamontowany na Jeziorze Lubstowskim –
23 487,99 zł,
11. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury woj. Wielkopolskiego –
11 596,00 zł
12. Renowacja boiska sportowego w Mąkolnie – 129 968,00 zł.
Infrastruktura drogowa
Przez teren gminy przebiegają liczne drogi o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym,
o nawierzchni utwardzonej w większości w dobrym stanie technicznym, a także liczne drogi
gminne.
Podział dróg na terenie gminy przedstawia się następująco:
1. Drogi gminne mają długość łączną ok. 210 km, z czego ok. 125 km to drogi asfaltowe,
a 85 km to drogi gruntowe.
2. Drogi wojewódzkie (łączna długość 33,3 km):
263 Słupca – Ślesin – Sompolno - Kłodawa,
266 Konin – Sompolno - Radziejów Kujawski - Ciechocinek,
269 Sompolno - Izbica Kujawska
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3. Drogi powiatowe (łączna długość 58,4 km):
3200P: Zaryń - Ośno Podleśne - Ośno Górne - Wierzbie
3201P: Sompolno (ul. Błankowa) - Sycewo – Mąkolno
3202P: Biele - Nowa Wieś - Ostrówek – Kazubek
3203P: Ignacewo – Lubstów
3204P: Nowa Wieś - Mąkolno - Mostki Kujawskie
3205P: Mostki Kujawskie - Przystronie - Kolonia Lipiny
3206P: Stefanowo - Lubstówek - Racięcice
oraz ulice na terenie miasta Sompolno: Błankowa, Gimnazjalna, Kolejowa, 11 Listopada.
Na terenie gminy powstały ścieżki rowerowe których obecna łączna długość wynosi
2,0 km. Stanowią one odcinki:
a) ul. Piotrkowska do granicy Gminy: 1105m,
b) ul. Ogrodowa do skrzyżowania z ul. 11 Listopada: 902m.
Kolejne etapy realizowane będą sukcesywnie w kolejnych latach.
1. W roku 2018 realizowane były:
a) remonty dróg asfaltowych za kwotę 74.405,30 zł
b) remonty dróg gruntowych za kwotę 264.025,00zł

Zagospodarowanie przestrzenne
Na terenie Gminy Sompolno obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Sompolnie
Nr XXXI/246/05 z dnia 20 maja 2005 r. sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W obrocie prawnym znajduje się obecnie 19 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego sporządzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Miejscowe

plany

zagospodarowania przestrzennego w ilości 14 aktów prawa

miejscowego, sporządzone w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, są częściowo nieaktualne i częściowo niezgodne
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z aktualnie obowiązującymi przepisami, co jednak nie oznacza ich nieważności i nie powoduje
utraty ich mocy obowiązującej.
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez
Radę Miejską w Sompolnie (po 1 stycznia 1995 r.) i obowiązujących na obszarze gminy
Sompolno przedstawia Tabela 12.
Plany miejscowe wymienione w Tabeli 12 w pozycjach od 1 do 14 zostały sporządzone
i uchwalone na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415), lecz nadal zachowują
moc obowiązującą. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. weszła w życie dnia 1 stycznia 1995 r.
Jednocześnie na podstawie art. 67 tejże ustawy po upływie 8 lat od jej wejścia w życie, czyli
po dniu 31 grudnia 2002 r., utraciły moc wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego
wcześniej obowiązujące na terenie gminy.
Plany miejscowe wymienione w Tabeli 12 w pozycjach od 15 do 19 zostały sporządzone
i uchwalone na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), która
weszła w życie dnia 11 lipca 2003 r.
Tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego prezentowane
są w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Sompolno na stronie http://sompolno.emapa.net/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.
Tabela 12. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy
Sompolno
Numer i data uchwały
l.p.

Nazwa planu

Rady

Miejskiej

w Sompolnie

Numer w
Systemie
Informacji
Przestrzennej

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym
Miejscowy
1.

plan

przestrzennego
mieszkaniowego

zagospodarowania Uchwała nr

terenów

01

budownictwa XXXIV/268/68 z dnia

wielorodzinnego

w 1998-03-13

Sompolnie w rejonie ul. Ogrodowej
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Miejscowy
2

zagospodarowania Uchwała nr

plan

przestrzennego dla obszaru trasy węglowej XXXIV/269/68 z dnia
do Odkrywki Drzewce
Zmiany

3.

02

1998-03-13

miejscowego

zagospodarowania

planu Uchwała nr

03

przestrzennego XXXVI/300/98 z dnia

wybranych terenów na obszarze miasta 1998-06-17
Sompolno
Zmiany

4.

miejscowego

zagospodarowania

planu Uchwała nr

04

przestrzennego XXXVI/301/98 z dnia

wybranych terenów na obszarze gminy 1998-06-17
Sompolno
Miejscowy

5.

zagospodarowania Uchwała nr

plan

05

przestrzennego dla obszaru eksploatacji XXXIII/170/2000 z dnia
złoża

północnego

węgla

brunatnego 2000-06-29

miejscowego

planu Uchwała nr

Odkrywki Lubstów
Zmiany
6.

zagospodarowania przestrzennego gminy XXV/182/2000 z dnia
Sompolno
Zmiany

7.

2000-09-22
miejscowego

planu Uchwała nr

07

zagospodarowania przestrzennego gminy XXVI/188/2000 z dnia
Sompolno (hydrofornia)
Zmiany

8..

06

2000-10-27

miejscowego

zagospodarowania

planu Uchwała nr

08

przestrzennego XXVI/189/2000 z dnia

wybranych terenów na obszarze gminy 2000-10-27
Sompolno
Zmiany

9.

miejscowego

zagospodarowania

planu Uchwała nr

09

przestrzennego XXVI/190/2000 z dnia

wybranych terenów na obszarze miasta 2000-10-27
Sompolno
Zmiany

miejscowego

planu Uchwała nr

11

10. zagospodarowania przestrzennego miasta XLV/318/2002 z dnia
Sompolno

2002-03-12
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Zmiany

planu Uchwała nr

miejscowego

12

11. zagospodarowania przestrzennego gminy XLV/319/2002 z dnia
Sompolno
Zmiany

2002-03-12
planu Uchwała nr

miejscowego

13

12. zagospodarowania przestrzennego miasta XLV/320/2002 z dnia
Sompolno
Zmiany

2002-03-12
planu Uchwała nr

miejscowego

13a

13. zagospodarowania przestrzennego gminy XLV/321/2002 z dnia
Sompolno
Miejscowe

2002-03-12
zagospodarowania Uchwała nr

plany

14

przestrzennego na obszarze miasta i gminy X/76/03 z dnia
14.

Sompolno obejmujące wybrane tereny w 2003-07-25
miejscowościach

Sompolno,

Lubstów,

Nowa Wieś, Marianowo, Kolonia Lipiny,
Marcinkowo, Racięcice
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Miejscowy
15.

zagospodarowania Uchwała nr

plan

przestrzennego

gminy

15

Sompolno VIII/58/07

obejmującego wybrane obszary na terenie z dnia 2007-06-28
miasta i gminy Sompolno
Miejscowy

zagospodarowania Uchwała nr

plan

16

przestrzennego dla inwestycji- korytarz XXVIII/224/09
16.

infrastruktury
z

technicznej

eksploatacją

węgla

związanej z dnia 2009-08-01
brunatnego

O/Tomisławice, obejmującego obręb Police
w gminie Sompolno
Miejscowy
17.

zagospodarowania Uchwała nr

plan

przestrzennego

gminy

17

Sompolno XX/163/08

obejmujący część miasta Sompolno oraz z dnia 2008-12-12
część sołectwa Sompolinek

17.

Miejscowy
przestrzennego

plan
gminy

zagospodarowania Uchwała nr
Sompolno

18

dla VIII/63/2011
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obszarów

obejmujący:

część

miasta z dnia 2011-07-14

Sompolno, część obrębu Biele, część wsi
Lubstów
Miejscowy
19.

plan

przestrzennego
terenów

gminy

położonych

zagospodarowania Uchwała nr
Sompolno
w

19

dla XXXIX/268/2014

Sompolnie, z dnia 2014-04-23

Ostrówku i Nowej Wsi.
Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie

Dla planowanych inwestycji

na terenach, gdzie brak miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, na wniosek inwestora, Burmistrz Miasta Sompolno wydaje
decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym. Podstawą prawną jest art. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W roku 2018 Burmistrz Miasta Sompolno wydał:
a) 106 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
b) 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA
6.1. WODOCIĄGI
Dostęp do sieci wodociągowej posiada w gminie 100% mieszkań.
Woda ujmowana jest z 10 studni głębinowych na czterech ujęciach wody:
1. Biele (obsługiwane miejscowości: Biele, Bronisława, Czamża, Dąbrowa, Nadjezioro,
Olszewo, Kolonia Wierzbie, Płoszewo, Police, Sompolinek, Szczerkowo, Sycewo,
Wymysłowo, Zofia, Sompolno),
2. Mostki (obsługiwane miejscowości: Belny, Drzewiec, Janowice, Kazubek, Kolonia Lipiny,
Marcinkowo, Marcjanki, Mąkolno, Mostki, Ośno Dolne, Ośno Górne, Ośno Podleśne,
Ostrówek, Paprocin, Piaski, Przystronie, Radowo, Romanowo, Ryn, Siedliska, Smolarnia,
Smólniki Mostkowskie, Spólnik, Suszewy, Wierzbie, Wroczewo, Zdrojki),
3. Marianowo (obsługiwane miejscowości: Bagno, Jaźwiny, Jesionka, Klonowa, Koszary,
Lubstówek, Łagiewniki, Marianowo, Racięcice, Stefanowo),
4. Lubstów (obsługiwane miejscowości: Błonawy, Grądy, Lubstów, Młynek, Nowa Wieś,
Zakrzewek).
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6.2. KANALIZACJA
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sompolno na koniec 2018 roku wynosiła
56,2 km, w tym 42,3 km to kanalizacja sanitarna. Na dzień 31 grudnia 2018 roku istniało 988
przyłączy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
Skanalizowane miejscowości:
1. Sompolno – z wyłączeniem ul. Nadnoteckiej, Krycha, Leśnej.
2. Biele – południowa część miejscowości – posesja nr 32 i od nr 35 do 61.
3.Mąkolno – ulice: Główna, Kasztanowa, Kwiatowa, Łąkowa, Parkowa, Plac Kościelny,
Szkolna, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi.
4. Mostki – posesje od nr 1 do 38 oraz nr 80a.
5. Lubstów – ulice: Główna, Jeziorna, Kościelna (częściowo), Parkowa, Polna, Poprzeczna,
Zielona.
6. Sompolinek – częściowo od ulicy Warszawskiej.
W lipcu 2018 roku została wyłączona z użytkowania oczyszczalnia ścieków
w Mąkolnie. Przez cały 2018 rok funkcjonowała i funkcjonuje do chwili obecnej oczyszczalnia
ścieków w Sompolnie ul. Błankowa 58, która przejęła funkcję wyłączonej oczyszczalni.
Oczyszczalnia w Sompolnie jest jedyną oczyszczalnią na terenie gminy .
Mieszkańcy Gminy Sompolno mają możliwość korzystania z dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota przyznanej dotacji po spełnieniu określonych
warunków nie może przekroczyć 2 500,00 zł. W 2018 roku po podpisaniu umowy udzielono
dotacji na 12 złożonych wniosków. W dwóch przypadkach nie podpisano umowy, a trzy
wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców.
W 2018 roku została uaktualniona ewidencja zbiorników bezodpływowych która jest
prowadzona na stanowisku merytorycznym w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Z danych tej
ewidencji wynika, że na terenie gminy Sompolno na koniec 2018 roku było 1284 zbiorników
bezodpływowych.

6.3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na majątku Gminy Sompolno znajduje się 118 lokali komunalnych. Łączna
powierzchnia tych lokali to 4271,45 m2. Gmina posiada jeden lokal socjalny o powierzchni
12,1 m2. Wszystkie lokale oddane zostały w użytkowanie na podstawie umów najmu.
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W 2018 roku dokonano sprzedaży 4 lokali komunalnych z zasobów gminy na rzecz
najemców.
W 2018 roku poniesione koszty na remonty lokali komunalnych na łączną kwotę
268 406,37 zł.
Zadłużenie z tytułu opłat za wynajem mieszkań na koniec 2018 roku wynosiło
195 140,20 zł.
6.4. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odbiorem odpadów komunalnych od
właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

oraz

działek

rekreacyjnych

oraz

zagospodarowaniem tych odpadów zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno.
Odpady komunalne odbierane były w systemie pojemnikowym i workowym.
Zmieszane odpady komunalne oraz popiół odbierane były z pojemników, natomiast
selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzili w workach dla zabudowy
jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach.
Główne źródło powstania odpadów komunalnych stanowią gospodarstwa domowe.
Odpady komunalne powstają również na nieruchomościach niezamieszkałych takich jak:
działki rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej, infrastruktury oraz odpady z koszy
publicznych.
Na terenie gminy funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
zlokalizowany w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39, do którego mieszkańcy mogli
dostarczać na własny koszt odpady zebrane selektywnie.
Gmina Sompolno zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Sompolnie uchwałami,
pobiera opłaty za gospodarowanie komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują
- odbieranie, zbieranie, transport, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną.
W 2018 roku obowiązywały następujące stawki opłata za odbiór odpadów:
a) dla nieruchomości zamieszkałych: 15,00 zł za osobę za miesiąc (odpady niesegregowane),
7,00 zł za osobę za miesiąc (odpady segregowane),
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b) dla działek rekreacyjnych: opłata ryczałtowa w wysokości 150,00 zł jeżeli odpady nie były
segregowane i 90,00 zł w przypadku segregacji odpadów.
W ubiegłym roku należne opłaty to kwota 768 052,00 zł, przy czym należnych wpłat
dokonano na kwotę 770 376, 73 zł (wpłaty bieżące i zaległe), z kolei zaległości w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły
51 381,99 zł. Koszty obsługi systemu wynosiły 1 301 720,11 zł.
Liczba mieszkańców gminy według danych ewidencji ludności na 31 grudnia 2018 roku
wynosiła 10488 osoby, natomiast według złożonych informacji to 8707 osób. Różnica między
wymienionymi wartościami wynika z faktu, że na terenie gminy obserwuje się zjawisko
migracji zarobkowej oraz wielu osób kontynuuje naukę poza miejscem zamieszkania. Działania
mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach są prowadzone na bieżąco.
7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
według stanu na koniec 2018 roku ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Sompolno wynosiła 581 podmiotów
gospodarczych. W 2018 roku zostało złożonych 394 wniosków w związku z założeniem,
zmianą, zawieszeniem, wznowieniem bądź zakończeniem działalności gospodarczej.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy Sompolno to przede wszystkim
małe i średnie firmy. Do wiodących branż zaliczyć usługi budowlane i handel.
Na terenie gminy działają również organizacje pozarządowe.
Tabela 13. Powierzchnia gruntów i budynków osób fizycznych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej stan na 2017 i 2018 rok.
Lp.

1.

grunty pod działalność

Podstawa
opodatkowania na
31.12.2018 r.
93 934,50 m2

2.

budynki pod działalność gospodarczą

3 045,49 m2

3 364,26 m2

budynki – działalność gospodarcza z
3.
obniżką
budynki – działalność gospodarcza
4.
świadczenia zdrowotne
Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie

11 826,15 m2

10 298,51 m2

936,59 m2

889,02 m2

Rodzaj składnika

Podstawa
opodatkowania na
31.12.2017 r.
80 036,50 m2
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Tabela 14. Powierzchnia gruntów i budynków osób prawnych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej stan na 2017 i 2018 rok.
Lp.

Rodzaj składnika

1.

grunty pod działalność

Podstawa
opodatkowania na
31.12.2018 r.
1 456 929,00 m2

Podstawa
opodatkowania na
31.12.2017 r.
1 439 955,00 m2

2.

grunty pod działalność – zwolnione

160 651,00 m2

48 202,00 m2

3.

budynki pod działalność gospodarczą

17 611,42 m2

17 572,19 m2

budynki – działalność gospodarcza z
obniżką
5.
budynki – działalność gospodarcza
świadczenia zdrowotne
6. budynki pod działalność gospodarczą zwolnione
Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie

29 548,09 m2

21 295,39 m2

48,52 m2

104,56 m2

36 253,89 m2

11 280,00 m2

4.

Biorąc pod uwagę dane zawarte w powyższych tabelach można zaobserwować wzrost
powierzchni gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w
roku 2018 w stosunku do roku 2018. Świadczy to o rozwoju przedsiębiorców i atrakcyjności
terenów gminy dla prowadzenia działalności gospodarczej.
8. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
8.1 PLACÓWKI OŚWIATOWE
Gmina Sompolno realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, których celem
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Jednym
z najważniejszych, a zrazem największym zadaniem publicznym, które realizuje jednostka
samorządu terytorialnego jest oświata i wychowanie. Źródłem finansowania zadań publicznych
są dochody publiczne, tj.: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu
państwa.
Gmina Sompolno jest organem prowadzącym dla 3 placówek oświatowych:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

w

Sompolnie w skład którego wchodzi Szkoła

Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sompolnie oraz Przedszkole Miejskie Zielony
Zakątek,
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- Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego oraz Przedszkole Gminne w Lubstowie,
- Zespól Szkolno-Przedszkolny w Mąkolnie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im.
Pierwszej Kadrowej w Mąkolnie oraz Przedszkole Publiczne w Mąkolnie.
W Gminie Sompolno prowadzona jest także szkoła niepubliczna o uprawnieniach
szkoły publicznej, którą prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ośno Górne i Okolic.
W palcówce tej odbywają się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej a także dla dzieci
oddziału przedszkolnego.
Szkoły w Sompolnie posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną, wyposażone są
w

nowoczesne

pracownie

komputerowe

z

dostępem

do

Internetu.

W każdym zespole szkół są pełnowymiarowe sale gimnastyczne, boiska przyszkolne oraz
działają również świetlice szkolne.
Placówki szkolne lokalizacyjnie są dobrze usytuowane. Posiadają własne parkingi
Część dzieci ze względu na odległość powyżej 3 km jest dowożona do szkół autobusami
szkolnymi.
Szkoły są doskonale wyposażone w sprzęt komputerowy, multimedialny, pomoce
dydaktyczne, książki oraz czasopisma. Kadra pedagogiczna jest wykształcona, kreatywna,
wcielająca w życie szkoły wiele nowatorskich pomysłów.
Posiadają własne strony internetowe, które zawierają bieżące wiadomości z życia
szkoły i środowiska lokalnego. Czynnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej przy
współorganizowaniu imprez okolicznościowych.
Z gminnego budżetu corocznie wydatkowane są środki finansowe na prace remontowe
oraz modernizacyjne w poszczególnych budynkach szkół. Gmina Sompolno wspomaga
podległe placówki, pozyskując środki finansowe z różnych programów pomocowych.
Przykładem tego jest utworzenie nowego Przedszkola Publicznego w Mąkolnie, które zostało
współfinansowane przez Gminę Sompolno i Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W roku 2018 otrzymaliśmy środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla
trzech szkół podstawowych z Programu Rządowego ,,Aktywna Tablica” mający na celu
doposażenie szkół podstawowych w rozwiązania interaktywnego i multimedialnego przekazu
informacji, w oparciu o urządzenia i systemy do tego celu przeznaczone. W ramach projektu
dokonano zakupu tablicy interaktywnej, zestawu interaktywnego - tablicy wraz z projektorem
ultrakrótkoogniskowym. Celem programu dla uczniów jest wsparcie i pomoc przy realizowaniu
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nowych podstaw programowych pobudzając tym samym kreatywne i logiczne myślenie
młodych ludzi.
Na podstawie uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 maja
2015r. Burmistrz Miasta Sompolno przyznaje dzieciom i młodzieży stypendium za osiągnięcia
w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne. W 2018 roku otrzymało w/w stypendia
19 osób. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 10.000,00 zł.

System doskonalenia zawodowego
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość
nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz
liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów.
Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje i uzyskują coraz wyższe stopnie awansu
zawodowego, co obrazuje niżej załączona tabela:

Tabela 15. Kadra i system doskonalenia zawodowego 2018/2019
ogół

zatrudnienie

w ogółem

em

pełnym wymiarze

zatrudn. w liczba

bez

stażysta

stopnia

kontra-

miano-

dyplo-

ktowy

wany

mowany

121

0

4

12

29

76

25

0

0

9

8

8

0,00

0,00

5,77

5,02

4,17

0,00

4,00

17,77

34,02

80,17

niepełn.
wymiarze

w tym 14,96
etatu
135,96

Razem etaty

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie
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Tabela 16. Stan organizacyjny przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym
2018/2019
Licz
ba
Lp

Wyszczególnienie

odd
ział
ów

1

2

3

4

Przedszkole Miejskie
w Sompolnie
Przedszkole Gminne w
Lubstowie
Przedszkole
w Mąkolnie
Oddział przedszkolny
w Ośnie Górnym
Razem

w tym: klasy

Licz
ba
uczn

O

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

iów

7

156

43

0

0

0

0

0

0

0

4

84

25

0

0

0

0

0

0

0

5

74

21

0

0

0

0

0

0

0

2

29

15

0

0

0

0

0

0

0

18

343

104

20

411

0

57

47

0

75

84

36

61

51

13

206

0

16

29

12

36

39

19

28

27

13

196

0

25

20

16

27

31

21

30

26

7

73

0

14

0

12

12

13

8

8

6

53

887

2

50

0

0

0

50

0

0

0

1

22

0

0

0

22

0

0

0

2

38

0

0

0

38

0

0

0

5
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Szkoła Podstawowa
1

im. A. Mickiewicza
w Sompolnie
Szkoła Podstawowa

.2

im. Ks. Jana
Twardowskiego
w Lubstowie
Szkoła Podstawowa

3.

im. Pierwszej
Kadrowej w Mąkolnie

4

Szkoła Podstawowa w
Ośnie Górnym
Razem

6

7.

8.

Oddziały Gimnazjalne
w Sompolnie
Oddziały Gimnazjalne
w Lubstowie
Oddziały Gimnazjalne
w Mąkolnie
Razem
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8.2 INSTYTUCJE KULTURY
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie
W Gminie Sompolno funkcjonuje Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, która jest
samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury.
Istnieją dwie filie tej placówki:
- Filia Biblioteczna w Lubstowie,
- Filia Biblioteczna w Mąkolnie.
Tabela 17. Stan księgozbioru na koniec 2018 roku
Księgozbiór

Sompolno

Filie

Ogółem

24579

21342

45921

Źródło: Urząd Miejski w Sompolnie
W 2018 roku zarejestrowano 1685 czytelników. Procent zarejestrowanych czytelników
w gminie wynosi 16. Biblioteka odnotowała 31950 odwiedzin.
Liczba woluminów na jednego czytelnika to 27,26 książki.
Budżet biblioteki wykonany na koniec 2018 roku wynosił 1 142 139,01 zł. Składał się
głównie z przekazanych dotacji według poniższego zestawienia:
- dotacja organizatora – 504 000,00 zł
- dotacja celowa organizatora – 58 992,00 zł
- dotacja (Instytut Książki) – 566 973, 00 zł
- dotacja MKiDN – 11 536,00 zł
- środki wypracowane – 638,01 zł.
W placówce oraz jej filiach działa łącznie 11 zestawów komputerowych , z czego pięć
komputerów jest udostępnionych czytelnikom, jako bezpłatny dostęp do Internetu
z możliwością drukowania. Pozostałe komputery stanowią wyposażenie stanowisk
pracowników biblioteki.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie oprócz promowania czytelnictwa
organizuje różnego rodzaju konkursy, spotkania, pogadanki. Służy rozwojowi i posiada szeroką
ofertę dla osób w różnym wieku. Prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju
i upowszechnianiu regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców i osób
spoza terenu gminy Sompolno.
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Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie
W Gminie Sompolno działa Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, który jest animatorem
kultury na terenie Gminy Sompolno. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru
Promuje działalność kulturalną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach tej placówki działają:
- Sompoleńska Orkiestra Dęta (z grupą mażoretek)
- Zespół Ludowy „Dębowiacy”,
- Koło kabaretowe,
- Zespół Śpiewaczy Kwiaciarki,
- grupy muzyczne, wokalne, taneczne, perkusyjne,
- soliści,
- koło plastyczne.
W 2018 roku budżet ośrodka kultury wynosił 715 398,00 zł, stanowił dotację
podmiotową z budżetu gminy (691 662, 00 zł) oraz pozostałe przychody (23 736, 00 zł). Koszty
działalności instytucji są związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności wydatków
dotyczących: organizacji koncertów, przedstawień teatralnych, imprez plenerowych,
konkursów i innych form działalności merytorycznej.

8.3 SPORT
W 2018 roku na terenie Gminy funkcjonowały następujące kluby sportowe:
1) Gminny Klub sportowy w Sompolnie,
2) Gminne Towarzystwo Sportowe „Błękitni” Mąkolno,
3) Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” przy Szkole Podstawowej w Sompolnie,
4) Uczniowski Klub Sportowy „Płomyk” Mąkolno,
5) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Lubstów,
6) Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Sompolnie,
7) Klub Sportowy Mostki,
8) Klub Sportowy Lazio Ryn.
W ramach działalności związanej z promowaniem aktywności fizycznej i sportu Gmina
przekazała dotację klubom na realizację zadań łącznie w kwocie 392 429,84 zł.
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Działalność w zakresie sportu polegała na organizacji imprez sportowych,
upowszechnianiu wszelkiego rodzaju form aktywności ruchowej wśród mieszkańców,
organizacje współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych.
9. POMOC SPOŁECZNA
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolno jest jednostką
organizacyjną Gminy Sompolno i realizuje ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
Należy do nich realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń w
zakresie:
- świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki
opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenie
społeczne),
- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
- stypendiów i zasiłków szkolnych,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”,
- świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”,
- realizacja programu radowego „Dobry start”.
Ważną formą pomocy jest dla mieszkańców gminy jest realizacja ustawy z 2014 roku
o Karcie Dużej Rodziny, która uprawniała rodziny z co najmniej trójką dzieci do korzystania z
katalogu zniżek ofert kulturalnych, rekreacyjnych, transportowych na terenie całego kraju.
Istotnym elementem działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sompolnie jest funkcjonowanie w ramach jego struktur Domu Dziennego Pobytu, który jest
placówką dziennego pobytu dla osób starszych. Oferta placówki jest skierowana do osób
starszych które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność, wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych świadczonych w ośrodku
wsparcia dziennego. Celem placówki jest zagwarantowanie ludziom starszym i samotnym
łagodzenia skutków trudności życiowych.
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Każdy z uczestników może brać udział w pracy w kilku pracowniach np. kulinarnej,
artystycznej. Seniorzy mogą również korzystać z terapii ruchowej prowadzonej w ośrodku.
Wykonanie budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie w
2018 roku wynosiło 17 128 463,27 zł.
Tabela 18. Rodzaje świadczeń pomocy społecznej z podziałem na kwoty i liczbę w 2018 r.
Rodzaj świadczenia

2018
Kwota w złotych
250 000,00
52 864,08
226,16
27 280,00
252 944,00
91 834,00
485 872,00
279 919,00
326 901,80
90 525,60

Dożywianie, zakup posiłku
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki energetyczne
Zasiłki celowe i pomoc w naturze
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Usługi opiekuńcze
Domy Pomocy Społecznej
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zaliczka alimentacyjna/
302 430,00
Fundusz alimentacyjny
Zasiłki rodzinne z dodatkami do
1 752 310,00
zasiłków rodzinnych
Świadczenia opiekuńcze
1 863 830,70
Świadczenia „Za życiem”
4 000,00
Świadczenia rodzicielskie
444 923,90
Pozostała pomoc finansowa:
Schronienie
3 760,00
Piecza zastępcza
37 484,74
Programy rządowe – KDR
0,00
Rodzina 500+
7 380 141,60
Pomoc materialna dla uczniów, w tym:
146 491,50
Stypendia szkolne
144 631,50
Zasiłek szkolny
1 860,00
Dobry Start
404 100,00
Źródło: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie

Liczba świadczeń
17 372
311
12
91
493
245
22 449
106
1 105
1 118
61
595
158
1
33
239
130
10
940
217
211
6
946
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Świetlica Socjoterapeutyczna w Sompolnie
Świetlica Socjoterapeutyczna w Sompolnie jest placówką dziennego wsparcia dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym z terenu
Gminy Sompolno. Realizuje zadania zawarte w swoim statucie. Jest jednostką organizacyjną
Gminy Sompolno.
Świetlica posiada filię w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2
w Lubstowie.
Podstawowym zadaniem w placówce jest korygowanie postaw w celu poprawy
emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
uzależnieniami. Pobyt dziecka w świetlicy jest nieodpłatny.
Podstawą gospodarki finansowej Świetlicy jest roczny plan finansowy. Jak wynika ze
złożonego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie od
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. plan finansowy Świetlicy opiewał na kwotę 138 800,00 zł,
z czego wydatkowano 138 104,91 zł.
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