RAPORT O STANIE GMINY KROBIA

Krobia, 2020 rok
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„Dla mieszkańców, z mieszkańcami i poprzez mieszkańców”
Przedstawiam Państwu – radnym Rady Miejskiej w Krobi oraz mieszkańcom Krobi Raport
o Stanie Gminy za rok 2019. Stanowi on niejako kontynuację, pod względem formy i zakresu,
prezentacji działań samorządu gminy Krobia, z którą mogliście Państwo się zapoznać
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Raport w takiej postaci ułatwi czytelnikowi ocenę
działań, w tym śledzenie postępów czy zmian, jakie dokonują się w naszym samorządzie.
W ten sposób łatwiej też będzie poruszać się po obu dokumentach, co nie jest bez znaczenia,
zważywszy na mnogość zawartych w nich informacji, danych czy tematów. Cel dokumentu jest
niezmienny: ma przede wszystkim zainspirować do zapoznania się ze sprawami samorządu,
a tym samym umożliwić i przygotować do wzajemnej dyskusji, zwłaszcza z udziałem
mieszkańców. Dialog i wymiana opinii między różnymi środowiskami i osobami stanowią
bowiem o jakości samorządu, ułatwiają realizacje zadań publicznych, wzmacniają stopień
identyfikacji z nimi, podnoszą poziom satysfakcji i mobilizują do sprawnego i efektywnego
działania.
Podobnie jak w roku ubiegłym raport przygotowany został przez pracowników jednostek
organizacyjnych Gminy Krobia, w szczególności Urzędu Miejskiego w Krobi,
bez angażowania podmiotów, które odpłatnie przygotowują takie dokumenty, co przyczyniło
się tym samym do oszczędności środków publicznych.
Rok 2019 upłynął pod znakiem realizacji szeregu zadań, które nakładają na samorządy przepisy
prawa. Nie zabrakło również działań aplikacyjnych o pozyskanie środków, głównie z Unii
Europejskiej, które realizację tych działań wspomagają. Wśród nich warto wspomnieć
o dofinansowaniu do wyposażenia i działania pierwszego w naszej gminie żłobka czy też na
potrzeby nowo tworzonego oddziału przedszkolnego w obiekcie żłobka. W 2019 roku
rozpoczęły się również prace w budynku dawnej gazowni, gdzie powstaje Krobskie Centrum
Usług Społecznych, a także podpisano umowę na budowę Centrum Biblioteczno –
Kulturalnego Krob_Kult w ramach projektu rewitalizacyjnego. Tym samym wielki, zarówno
zakresem jak i budżetem, projekt rewitalizacji wkroczył w zasadniczy etap realizacji.
Kontynuowane były także działania prośrodowiskowe, w tym m.in. nasadzenia drzew czy
renowacja stawów. Nie mniej uwagi poświęcono wzmocnieniu kompetencji i oferty
edukacyjnej. We wszystkich szkołach, których organem prowadzącym jest Gminy Krobia,
realizowany był m.in. z tego tytułu projekt edukacyjny „Przygody z nauką”. Swoją działalność
zainaugurował także Mały Kopernik, w którym uczniowie sami eksperymentują, odkrywając
tym samym pasjonujący świat nauki. Podobnie jak w latach poprzednich zadbano też o bogatą
ofertę kulturalną i sportową, dzięki której mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież, mogli
realizować własne pasje i zainteresowania oraz aktywni spędzić czas wolny. Realizowano
oczywiście również wiele innych przedsięwzięć ważnych dla gminy i jej mieszkańców, których
nie sposób tutaj wymienić, a które są wskazane w dalszej części raportu. W wiele z nich
włączyły się organizacje pozarządowe, które stanowią olbrzymią wartość naszej Małej
Ojczyzny.
Zachęcam do lektury.
Łukasz Kubiak, Burmistrz Krobi
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WSTĘP
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130; ze zmianami) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie
o samorządzie gminnym. Na mocy tej nowelizacji art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506; ze zmianami) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawienia corocznie organowi
uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy.
Pierwszy raport został opracowany w 2019 r. i obejmował dane z 2018 r. Obecnie prezentowany
dokument odnosi się z kolei do roku 2019. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym
obejmuje on podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019, który był pierwszym pełnym
rokiem kadencji obecnego włodarza gminy Krobia Łukasza Kubiaka. Zakres opracowanego
dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady
Miejskiej za rok 2019.
Dynamika rozwoju powodująca podejmowanie nowych wyzwań sprawia, że obecny raport
zawiera także istotne informacje na temat zrealizowanych i tych będących jeszcze w realizacji
projektów z udziałem środków zewnętrznych stanowiących, poza wykonywaniem zadań
własnych gminy, źródło dużego społecznego zaangażowania zarówno mieszkańców,
jak i pracowników samorządowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą
mieszkańcom gminy Krobia do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu,
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. W opracowaniu
zostały uwzględnione informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Krobi, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, a także
instytucji kultury i placówek oświatowych, które realizują rożnego rodzaju zadania,
ze szczególnym uwzględnieniem troski o dobro społeczności lokalnej. W poszczególnych
działach zawarte zostały informacje o tym, co dostrzec mogą Państwo wokół siebie na co dzień,
ale też opisy mniej widocznych, jednak ważnych dla nas wszystkich, działań i ich efektów.
Przygotowany raport nie ma na celu oceny ani wartościowania prezentowanych informacji
i danych, a jedynie rzetelne i bezstronne przedstawienie realizacji obowiązków lokalnego
samorządu. Sposób realizacji zadań własnych gminy ma bezpośrednie przełożenie
na codzienną jakość życia mieszkańców, a ocenę tej jakości pozostawiamy odbiorcom raportu.
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GMINA KROBIA
Krobia jest gminą miejsko–wiejską, położoną w południowej części powiatu gostyńskiego,
w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej 434 łączącej Poznań z Wrocławiem.
Liczba ludności wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosiła 12 978, a wg stanu na dzień
31.12.2019 r. 12 928.
W roku 2019 zmarło 143 mieszkańców gminy, a przyszło na świat 146.
Ludność – stan na 31 grudnia
2018

2019

12 978

12 928

urodzenia

178

146

zgony

164

143

Liczba ludności

WŁADZE GMINY
Burmistrz
W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 r., z dniem 21 listopada 2018
roku funkcję burmistrza Krobi objął Łukasz Kubiak.
Do zadań burmistrza należy reprezentowanie Urzędu Miejskiego w Krobi na zewnątrz,
podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do
podejmowania tych czynności, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec
wszystkich pracowników Urzędu, dbanie o prawidłowość i terminowość wykonywania zadań
Urzędu.
W 2019 roku burmistrz wydał 156 zarządzeń, w tym:
- 41 obejmujących zadania finansowe
- 41 zadania społeczne
- 25 sprawy organizacyjne
- 12 sprawy oświatowe
- 37 inne, dot. dzierżaw, zbycia, zarządzenia oświatowe, pełnomocnictwa
- 76 zarządzeń jako kierownik urzędu.
Rada Miejska
Rada Miejska w Krobi liczy 15 radnych. Przy Radzie działa pięć komisji stałych. W 2019 roku
odbyło się 71 posiedzeń komisji, w tym: 11 komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 16 komisji
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Rolnictwa i Rozwoju Gminy, 19 komisji Budżetu, 9 komisji Rewizyjnej, 6 komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, 10 wspólnych komisji.
Radni procedowali jednak przede wszystkim podczas 14 sesji Rady Miejskiej w Krobi,
w następstwie których podjęto 114 uchwał:
- 3 uchwały dotyczyły zatwierdzenia budżetów jednostek gminnych,
- podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za poprzedni rok budżetowy,
- 28 uchwał dotyczyło zmian budżetu Gminy Krobia oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krobia na lata 2019-2030 i zmiany w ciągu roku 2019 wynikających z bieżących
potrzeb, realizowanych projektów, a także konieczności zaspokajania zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej,
- 9 uchwał dotyczyło pomocy finansowej lub rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego. Dotyczyły
one przede wszystkim wsparcia prac remontowych i naprawczych na drogach powiatowych
na terenie gminy Krobia, dofinansowania bieżącej działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej z siedzibą w Piaskach oraz wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczającej
do szkół na terenie gminy Krobia,
- 2 uchwały dotyczyły udzielenia dotacji dla parafii w Domachowie oraz Krobi na renowację
zabytkowych kościołów w trybie realizacji zadania związanego ze wsparciem zabytkowych
obiektów sakralnych,
- 2 uchwały dotyczyły: emisji obligacji oraz objęcia udziałów funduszu poręczeń
kredytowych,
- 3 uchwały podjęto z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, a dotyczyły one przyznania
stypendiów dla uczniów,
- Podjęto11 uchwał oświatowych w zakresie m.in.: określenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym, zasad rekrutacji
do przedszkoli publicznych i ich oddziałów; ustalania opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola; utworzenia żłobka gminnego w Krobi;
- 9 uchwał dotyczyło podatków, opłat lokalnych, stawek opłaty targowej oraz za zajmowanie
pasa drogi,
- 6 uchwał dotyczyło działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
- podjęto 4 uchwały, w ramach których nadano nazwy ulic: w Krobi - ulica Brzoskwiniowa
oraz w Pudliszkach – Łąkowa oraz poszerzono terytorialnie ulice J. Tuwima
i W. Szymborskiej w Krobi,
- podjęto 19 uchwał związanych z nabywaniem, zbywaniem lub zmianą nieruchomości
położnych na terenie gminy Krobia,
- 3 uchwały dotyczyły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy
Krobia i jego zmiany,
- 9 uchwal dotyczyło organizacji i zakresu działania Rady Miejskiej w Krobi i jej organów
oraz zmiany statutów: Gminy Krobia, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi, sołectw
oraz Gminnej Rady Seniorów.
- w drodze uchwały wyznaczono Burmistrza Krobi Łukasza Kubiaka na przedstawiciela
Gminy Krobia w Stowarzyszeniu Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski
„Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”,
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- 3 uchwały dotyczyły skargi na działalność burmistrza Krobi - Rada Miejska w Krobi uznała
je za bezzasadne,
- uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Krobia ze Stowarzyszenia Unia Gospodarcza
Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.
W 2019 roku radni Rady Miejskiej w Krobi złożyli 18 interpelacji i zapytań.
Urząd Miejski w Krobi
Według stanu na dzień 01.01.2019 Urząd Miejski w Krobi zatrudniał 45 osób. W roku 2019
staż urzędniczy odbyły 3 osoby - o jedną mniej niż w roku 2018.
Struktura organizacyjna Urzędu obejmuje cztery wydziały: Organizacyjny, Finansowy,
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Spraw Społecznych, w ramach którego funkcjonują
Referaty Projektów i Edukacji oraz Spraw Obywatelskich.
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania
spoczywających na Gminie zadań własnych, zadań zleconych oraz innych zadań
wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zadań
powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub w drodze porozumienia
komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom
organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie
umów.
W 2019 roku urząd wysłał 11 770 listów, w tym 3965 zwykłych (33,69 % ogólnej liczby listów)
oraz 7805 poleconych (66,31% ogólnej liczby listów).

Przesyłki wychodzące w 2019 roku

34%

listy zwykłe
listy polecone

66%

Dla porównania w 2018 roku wysłano ogółem 13 370 listów, w tym 3994 zwykłe i 9376
poleconych. Listy te stanowiły odpowiednio 29,87 % oraz 70,13% ogółu listów.
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Liczba przesyłek z platformy e-PUAP
Przesyłki wychodzące w 2018 roku
586

408

listy zwykłe
2018

listy polecone
2019

Powyższe dane wskazują na spadek liczby wysyłanej korespondencji, co wynika m.in. z faktu
wykorzystywania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi elektronicznych form
komunikacji z klientami i instytucjami publicznymi.
Inaczej natomiast wygląda kwestia pism, które wpływają do Urzędu. W 2019 roku kancelaria
zarejestrowała 14 440 pism, a więc o 872 więcej niż w roku 2018. Biorąc pod uwagę liczbę 251
dni roboczych w 2019 roku, średnio kancelaria przyjmowała 58 pism dziennie.

Liczba przesyłek wpływających
14440
13568

2018

2019

Warto podkreślić rosnącą popularność skrzynki e-PUAP. Z roku na rok liczba pism
wpływających tym kanałem jest coraz większa. W roku 2018 było ich 408 natomiast w 2019
roku już 586 pism. W okresie od 1 stycznia do 6 kwietnia 2020 roku do UM w Krobi wpłynęły
już 174 pisma elektroniczne.
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W roku 2019 wydano 5656 decyzji administracyjnych:
- 5339 decyzji z obszaru podatków i opłat lokalnych, decyzji w sprawie zwrotu nadpłaconego
podatku oraz decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego,
- 154 decyzje- z obszaru zarządzania drogami,
- 41 decyzji z obszaru gospodarki nieruchomościami (w tym 32 decyzje zatwierdzające podział
nieruchomości, 1 decyzja zatwierdzająca ustalenie przebiegu granic oraz 8 decyzji ustalających
wysokość opłaty adiacenckiej, wśród których wystąpiły 3 odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego - 2 decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia,
1 decyzja utrzymana w mocy),
- 95 decyzji z obszaru planowania przestrzennego (wydano 6 decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego i 59 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także
wydano 9 decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy, w tym 3 decyzje zostały
zaskarżone – SKO, które zostały utrzymane w mocy, 2 decyzje o umorzeniu postępowania
o ustalenie warunków zabudowy, 8 decyzji w sprawie opłaty planistycznej, 8 decyzji
o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 2 decyzje o zmianie decyzji o warunkach
zabudowy, 1 decyzja o zwrocie opłaty skarbowej),
- 16 decyzji z obszaru ochrony środowiska (3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia, 11 decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów,
1 decyzja o nałożeniu kary administracyjnej za wycięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia
(odwołanie do SKO, które uchyliło decyzję przekazując do ponownego rozpatrzenia,
po ponownym rozpatrzeniu decyzja burmistrza Krobi została zaskarżona, a następie utrzymana
przez SKO), 1 decyzja o nałożeniu obowiązku usunięcia zgromadzonych nielegalnie odpadów,
która została zaskarżona do SKO, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia
- 8 decyzji w zakresie spraw obronnych,
- 3 decyzje dotyczące zwrotu części dotacji udzielonej w związku z realizacją zadań
publicznych
UDZIAŁ GMINY W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina Krobia jest członkiem związków
międzygminnych. Działania takie przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, która zakłada,
że gminy mogą tworzyć związki i stowarzyszenia i wykonywać zadania publiczne w drodze
współdziałania w celu efektywniejszego wykonywania ustawowych zadań samorządu na rzecz
wspólnoty lokalnej.
Gmina Krobia należy do:
- Międzygminnego Związku Edukacyjnego Gostkowo – Niepart (Związek powstał z inicjatywy
dwóch Gmin - Krobia i Miejska Górka, których celem było przekazanie częściowo kompetencji
w zakresie edukacji publicznej. Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach użyczonych przez
gminy – członków związku),
- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (wspólnie
z innymi gminami - Pogorzela, Pępowo i Kobylin, realizuje on zadania związane
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z utrzymaniem wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych),
- Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (Związek, obejmujący łącznie 19
gmin, realizuje zadania związane z gospodarką odpadami),
- Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna (celem Związku,
do którego należy 12 gmin, jest m.in. tworzenie warunków dla rozwoju turystyki),
- Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z. o.o. w Gostyniu (celem Funduszu,
obok działalności informacyjno-doradczej, jest wspieranie rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek finansowych
dla podmiotów gospodarczych),
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” (LGD, w skład której
wchodzi 12 gmin członkowskich, realizuje m.in. Strategię Rozwoju Lokalnego, obejmującą
priorytety: ekologia i ochrona środowiska, zdrowa żywność, odnawialne źródła energii),
- Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (powstanie Stowarzyszenia jest
następstwem podpisanego wcześniej, m.in. przez Gminę Krobia, porozumienia o utworzeniu
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Tym samym powołana została do życia
pierwsza ogólnopolska platforma współdziałania samorządów na rzecz stymulacji procesów
rozwoju wsi w Polsce poprzez wymianę doświadczeń i wspólne projekty, rewitalizację
oraz partnerskiego modelu zarzadzania gminą. Istotnym elementem działań sieci jest
współpraca przy konkretnych projektach, czego przykładem jest projekt utworzenia Sieci
Najciekawszych Wsi w Polsce (SNW), w którym Gmina Krobia uczestniczy. Dzięki
podejmowanej współpracy wieś Domachowo uzyskała ocenę potwierdzającą potencjał,
aby znaleźć się w tworzonej Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Tworzone Stowarzyszenie
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju ma być kontynuatorem prowadzonej wcześniej działalności
w obszarze rozwoju obszarów wiejskich.
SYTUACJA FINANSOWA W 2019 ROKU
Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 r.
PLAN NA DZIEŃ
31.12.2019

WYKONANIE NA
DZIEŃ 31.12.2019

(PLN)

(PLN)

DOCHODY OGÓŁEM

61 517 583,25

60 427 250,84

98,23%

DOCHODY BIEŻĄCE

59 284 833,22

58 899 330,49

99,35%

DOCHODY MAJĄTKOWE

2 232 750,03

1 527 920,35

68,43%

WYDATKI OGÓŁEM

66 501 583,25

61 441 302,41

92,39%

WYDATKI BIEŻĄCE

55 999 458,80

53 314 784,19

95,21%

WYDATKI MAJĄTKOWE

10 502 124,45

8 126 518,22

77,38%

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE
(%)
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DEFICYT

- 4 984 000,00

- 1 014 051,57

-----

NADWYŻKA
OPERACYJNA

3 285 374,42

5 584 546,30

169,98%

Plan dochodów w roku 2019, według stanu na dzień 31.12.2019 r., ustalono na poziomie
61 517 583,25 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 60 427 250,84 zł, co stanowiło 98,23%
planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 58 899 330,49 zł (99,35% kwoty
planowanej), a dochody majątkowe w kwocie 1 527 920,35zł (68,43%).
Plan wydatków na rok 2019, według stanu na dzień 31.12.2019 r., ustalono na poziomie
66 501 583,25zł, w tym wydatki bieżące 55 999 458,80 zł, a majątkowe 10 502 124,45 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 61 441 302,41zł, co stanowiło 92,39% planu, z czego wydatki
bieżące w kwocie 53 314 784,19zł - 95,21% kwoty planowanej). Wydatki majątkowe
zrealizowano natomiast w kwocie 8 126 518,22 zł (77,38% planu).
Niższe wykonanie dochodów i wydatków majątkowych jest związane z harmonogramem
rozliczeń oraz realizacją projektów inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych
(głównie projekty oświatowe, dotyczące cyfryzacji administracji, Krobskiego Centrum Usług
Społecznych oraz rewitalizacji). Zadania te zostały częściowo zrealizowane, złożono wnioski
o płatność, natomiast środki powinny wpłynąć w I półroczu 2020 r.
Analiza wykonania budżetu za 2019 r. wskazuje na kwotę zrealizowanego deficytu
w wysokości 1 014 051,57 zł (dochody 60 427 250,84 zł, wydatki 61 441 302,41 zł), wobec
planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 4 984 000,00 zł. Wynik budżetu był wiec
korzystniejszy niż planowano o 3 969 948,43 zł. Skumulowana kwota wolnych środków za rok
2019, z uwzględnieniem niewykorzystanych „wolnych środków” za rok 2018, wynosi niemal
3,3 mln złotych.
Należy zwrócić uwagę, że na poziomie podjętej uchwały budżetowej (grudzień 2018 r.)
potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z kredytów i obligacji
wynosiły 9 486 000,00 zł, deficyt 8 220 000,00 zł, natomiast na koniec roku 2019 deficyt
wyniósł 2 135 935,83 zł, a łączne przychody z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły
1 750 000,00 zł, czyli ponad 5-krotnie mniej niż planowano.
Niezwykle istotną wielkością przy analizie budżetu jest wynik na tzw. działalności operacyjnej,
czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dodatni wynik operacyjny jest
warunkiem koniecznym przy konstruowaniu budżetu. Plan nadwyżki operacyjnej na dzień
uchwalenia budżetu wynosił 4 771 215,37 zł, na dzień 31.12.2019 r. zmniejszył się do kwoty
3 285 374,42 zł, natomiast kwota różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących według
kwot zrealizowanych w roku 2019 wyniosła 5 584 546,30 zł, czyli była prawie o 70% wyższa
niż plan na koniec roku i o 17% wyższa niż na poziomie uchwalonego w grudniu budżetu.
Analizując nadwyżkę pod kątem zdolności gminy do obsługi zadłużenia należy stwierdzić,
że jest ona na poziomie bezpiecznym, znacznie wyższym niż koszty obsługi zadłużenia
(poręczenia, odsetki, spłaty rat kapitałowych).
W roku 2019 spłacono transze pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w świetlicy
w Potarzycy (8 500,00 zł) oraz wykupiono serie obligacji na kwotę 1 250 000,00 zł (bank PKO
BP – 5 serii po 250 000,00 zł każda). W grudniu wyemitowano obligacje za 1 750 000,00 zł
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w banku BGK. W związku z analizą kształtowania się deficytu budżetowego i niższym
wykonaniem planu wydatków, podjęto decyzję o braku emisji całej kwoty obligacji
planowanych w planie przychodów na rok 2019 (nie emitowano kwoty 2 750 000,00 zł).
Zaciągnięto więc zobowiązania na kwotę 1 750 000,00 zł, spłacono zobowiązania z lat
wcześniejszych (wraz z umorzeniem) na kwotę 1 266 000,00 zł. Łącznie więc zadłużenie
wzrosło o 484 000,00 zł, wobec planowanego wzrostu zadłużenia o kwotę 3 234 000,00 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 12 200 000,00 zł i wynika on z wyemitowanych
obligacji – 12 200 000,00 zł. Zadłużenie Gminy Krobia stanowi 20,19% zrealizowanych w roku
2019 dochodów i pomimo wspomnianego wzrostu zadłużenia jest to wskaźnik niższy
w stosunku do roku poprzedniego (było 21,53%). Wspomniana wyżej kwota środków
na obsługę długu (2 084 741,52 zł) stanowiła 3,45% zrealizowanych dochodów.
Jest to wskaźnik znacznie niższy aniżeli stanowi dopuszczalny limit i wskazuje on na stabilną
sytuację finansową Gminy.
W roku 2020 i w latach następnych, na co wskazuje m.in. ilość przedsięwzięć wskazanych
w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia, planuje się realizować
wiele inicjatyw z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Według danych zawartych w WPF
Gminy Krobia na lata 2020 – 2030 kwota przedsięwzięć na lata 2020 – 2030 wynosi ponad
50 mln zł, z czego znaczna część przedsięwzięć została wykazana w ramach projektów
z udziałem środków zewnętrznych – ok. 32 mln zł. Aby skorzystać z tych środków konieczne
jest jednak zaangażowanie środków własnych i środków z kredytów czy pożyczek. Racjonalna
polityka finansowa ostatnich lat udokumentowana m.in. znaczną poprawą wskaźników
finansowych i zmniejszeniem zadłużenia, stwarza realne możliwości sięgania po środki
zewnętrzne również w oparciu o instrumenty zwrotne.
Na poniższych wykresach przedstawiono dane dotyczące struktury dochodów i wydatków
budżetowych za rok 2019

Struktura dochodów za rok 2019
Inne, w tym dochody z
mienia, usług
3%

Udziały w PIT i CIT
17%

Subwencje z budżetu
państwa
25%
Podatki i opłaty lokalne
19%

Dotacje celowe, środki
unijne, pomoc
finansowa
36%

W roku 2019 największy udział w dochodach miały dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania własne wraz ze środkami pozyskanymi w ramach projektów i zadania
zlecone (w tym na pomoc społeczną). Wśród tych dotacji znaczną część stanowiły środki unijne
oraz dotacje otrzymane przez Gminę Krobia w ramach konkursów. Udziały w podatkach od
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osób fizycznych oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również z mienia oraz z usług
to niemal 40% dochodów ogółem.

Struktura wydatków za rok 2019
Pozostałe wydatki
12%
Oświata
35%
Inwestycje
13%

Administracja
7%

Pomoc społeczna,
Rodzina
32%

Odsetki od zadłużenia
1%

Wśród wydatkowanych środków z budżetu Gminy Krobia niezmiennie najwyższy udział mają
bieżące wydatki oświatowe, na które w roku 2019 przeznaczono znacznie ponad 20 mln zł, tj.
35% wydatków ogółem. Cześć tych wydatków dotyczy realizowanych w roku 2019 projektów
oświatowych. Wydatki na pomoc społeczną, w znacznej części realizowane w ramach dotacji
stanowiły ponad 32% wydatków budżetu i widoczny jest tu wzrost tej części wydatków
zwłaszcza w zakresie Programu 500 PLUS. W roku 2019 poziom zrealizowanych inwestycji
to ponad 8 mln zł, czyli ok. 13% wydatków. Na podobnym poziomie jak w latach poprzednich
utrzymuje się udział wydatków na administrację i odsetki od obligacji komunalnych.
Reasumując, struktura dochodów i wydatków na przestrzeni ostatnich lat ulega pewnym
zmianom, jednak w stosunku do roku poprzedniego różnica ta jest bardzo nieznaczna.
Najbardziej istotna wynikała z wprowadzenia projektów socjalnych powodujących
zwiększenie dotacji na program „RODZINA 500 PLUS”, w wyniku czego wzrósł udział dotacji
i wydatków na pomoc społeczną. Ponadto zmiany w strukturze dochodów i wydatków
determinowane są możliwościami pozyskania środków zewnętrznych w ramach projektów
unijnych, co również może mieć wpływ na poziom środków przeznaczanych na inwestycje.

OŚWIATA
Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego zostały zdefiniowane w kilku
ustawach. Dotyczą one zarówno spraw związanych z prowadzeniem przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych czy finansowania oświaty, jak i zadań z zakresu kształcenia,
wychowania i opieki, w tym także profilaktyki społecznej.
Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:
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1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie,
4)

zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej, finansowej, organizacyjnej, placówki,

5) wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny
do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzanie egzaminów oraz wykonywanie innych zadań statutowych,
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki,
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych.
W gminie Krobia w 2019 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, 2 przedszkola samorządowe,
2 przedszkola niepubliczne, 2 szkoły podstawowe filialne oraz szkoła podstawowa prowadzona
przez Międzygminny Związek Edukacyjny Gostkowo - Niepart.
W roku 2019 do Niepublicznego Przedszkola „Michałek” w Domachowie uczęszczało średnio
miesięcznie 16 dzieci. Natomiast w Krobi funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole
„STOKROTKA”, do którego uczęszczało 30 dzieci.
Szkolna baza oświatowa na terenie gminy Krobia w 2019 r.

L.p.

Nazwa szkoły

Granice obwodu szkoły – miejscowości

1.

Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Krobia, Grabianowo, Chumiętki, PotaZwierzyckiego w Krobi
rzyca, Wymysłowo, Żychlewo, Chwałkowo, Rogowo

2.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi

Pudliszki, Karzec, Ciołkowo, Kuczyna,
Kuczynka, Przyborowo, Ziemlin

3.

Szkoła Podstawowa Filialna w Ciołkowie z klasami integracyjnymi przy
Szkole Podstawowej im. Stanisława
Fenrycha w Pudliszkach

Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, Przyborowo, Ziemlin

4.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Bisku- Domachowo, Stara Krobia, Ziółkowo piańskiej w Starej Krobi
gmina Gostyń, Rębowo - gmina Piaski
z wyjątkiem Nr 23-31, Sułkowice,
Posadowo, Pijanowice, Bukownica –
miejscowości znajdujące się na terenie
gminy Krobia włączone do sieci szkół
gminy Gostyń
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5.

Szkoła Podstawowa Filialna w Suł- Domachowo, Stara Krobia, Ziółkowo kowicach przy Szkole Podstawowej gmina Gostyń, Rębowo – gmina Piaski
im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi z wyjątkiem Nr 23-31, Sułkowice,
Posadowo

6.

Szkoła Podstawowa w Nieparcie
z oddziałami przedszkolnymi, prowadzona przez Międzygminny Związek
Edukacyjny Gostkowo- Niepart

Niepart, Gogolewo, Gostkowo, Rozstępniewo, Zmysłowo, Roszkówko

W roku 2019 w szkołach podstawowych w gminie Krobia uczyło się ogółem 1214 uczniów.
Największą szkołą podstawową była szkoła w Krobi z 586 uczniami. Do Szkoły Podstawowej
w Starej Krobi uczęszczało 147 uczniów zaś w Szkole Podstawowej w Pudliszkach naukę
pobierało 265 uczniów. W szkołach tych funkcjonowały także oddziały rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
Naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło łącznie 149 dzieci, w tym:
- w Szkole Podstawowej w Krobi - 90 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Starej Krobi - 15 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Pudliszkach - 24 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Nieparcie - 20 dzieci.
W roku 2019 w gminie Krobia funkcjonowały następujące przedszkola i oddziały
przedszkolne:
1. Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi – liczba uczniów 196,
2. Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach z oddziałami zamiejscowymi w Żychlewie,
Potarzycy i Chwałkowie – liczba uczniów 157,
3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pudliszkach (oddział w Ciołkowie)
oraz w Szkole Podstawowej w Starej Krobi (odział w Sułkowicach) - liczba uczniów
69,
4. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Krobi – liczba uczniów 30,
5. Punkt Przedszkolny „Michałek” w Domachowie (od 01.09.2018 r. Przedszkole
Niepubliczne „Michałek” w Domachowie) – liczba uczniów 16,
6. Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Nieparcie, prowadzonej przez
Międzygminny Związek Edukacyjny Gostkowo -Niepart - liczba uczniów 46.
Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
objętych było ogółem 514 dzieci, w tym 46 dzieci w placówkach niepublicznych. W 2019 r.
stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymało 259 uczniów.
W roku 2019 uczniowie wychowujący się w rodzinach o niskim statusie materialnym byli
objęci formami pomocy materialnej w postaci stypendiów socjalnych. Zadania z zakresu
przyznawania tych świadczeń realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Stypendia socjalne otrzymało w miesiącach styczeń – sierpień 41 uczniów, w miesiącach
wrzesień – grudzień 17 uczniów. Formą pomocy materialnej dla uczniów było także
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zakwalifikowanie części uczniów do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych
dofinansowywanych lub refundowanych, z których skorzystało 41 uczniów.
Uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej objęci zostali także
rządowym programem zwrotu kosztów zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna”.
Łącznie wypłacono 383,00zł dwóm uczniom.
Zwrotem kosztów zakupu podręczników szkolnych objętych było 1207 uczniów ze wszystkich
typów szkół na łączna kwotę 108 242,95 zł oraz 5 uczniów niepełnosprawnych na łączną
kwotę 1 408,28 zł.
Gmina Krobia otrzymała w 2019 r. subwencję oświatową w wysokości 13 809 666 zł,
która na jedno dziecko wynosiła 10 606,50 zł. Gmina otrzymała również dotację celową
na dzieci w przedszkolach w wysokości 496662 zł, która wynosiła 1 403 zł na jedno dziecko.
Wydatki na oświatę w 2019 r. wyniosły 22 415 170,35 zł, z czego 12 633 839,46 zł na szkoły
podstawowe i 5 215 576,11 zł na przedszkola. W ogólnej kwocie wydatków zawierają się
również wydatki na wygaszane gimnazja, dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie
nauczycieli, świetlice wiejskie, stołówki szkolne czy pozostałą działalność (realizacja
projektów unijnych).
Artykuł 32 ust. 5, 6,7 ustawy prawo oświatowe (t. j. Dz. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
nakłada na gminę obowiązek bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot
kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice. Dzieciom niepełnosprawnym oraz objętych wychowaniem przedszkolnym
na podstawie art. 31 ust 2 prawa oświatowego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego
lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna
na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
W roku 2019 dowożono 474 uczniów, na łączną kwotę dowozu 352 786,96 zł. oraz 14 uczniów
uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu na łączną kwotę 60 803,18 zł.
Zwracano również rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych –
w przypadku dowożenia własnym transportem. Łączna kwota zwrotu kosztów dowozu
wynosiła w 2019 r. 21 058,41 zł.
Projekty realizowane w szkołach w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

1.

Nazwa projektu

Owoce i warzywa w szkole

Szkoła

SP w Pudliszkach

Wkład
własny
0,00zł

Dofinansowanie

100%

SP Krobia
SP Stara Krobia
SP Niepart
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2.

Szklanka mleka

SP w Pudliszkach

0,00 zł

100%

SP Krobia
SP Stara Krobia
SP Niepart
Przygody z nauką – kompleksowy
program rozwojowy dla szkół
w Gminie Krobia” realizowany
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-nego
na lata 2014-2020, Działanie 8.1.
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Pod-działanie 8.1.2. Kształcenie ogólne.

SP Krobia

4.

Rośliny na widelcu

SP Pudliszki

0,00zł

100%

5.

e-szkoła Wielkopolska 2020

SP Krobia

0,00zł

100%

6.

KoderJunior

SP Krobia

0,00zł

100%

3.

93 332,07zł

SP Stara Krobia
1 744 149,98 zł

SP Niepart
SP Pudliszki

Projekt zrealizowany i rozliczony

W roku 2019 do egzaminu gimnazjalnego przystąpili uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.
Egzamin składał się z trzech części:
1) część pierwsza humanistyczna – z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie,
2) część druga matematyczno-przyrodnicza - z matematyki i przedmiotów przyrodniczych
(biologia, fizyka, chemia, geografia),
3) część trzecia to egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.

Średnie wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w gminie w roku 2019
Przedmiot

SP Krobia

SP Pudliszki

SP Stara Krobia

SP Niepart

historia, WOS

56,07

47,09

52,05

61,91

język polski

60,52

51,97

55,50

65,36
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przedmioty
przyrodnicze

53,84

40,59

49,32

50,64

matematyka

42,16

30,00

38,14

34,86

język angielski poziom
podstawowy

83,97

55,21

73,43

60,73

język angielski poziom
rozszerzony

72,34

38,38

62,21

47,86

język niemiecki poziom
podstawowy

45,24

60,33

31,50

--------

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiecie gostyńskim w roku 2019
Gmina

Krobia

Pępowo

Piaski

Poniec

Gostyń

Borek Wlkp.

Pogorzela

historia, WOS

52,65

61,74

60,12

52,02

53,87

51,09

53,41

język polski

57,03

65,31

63,31

56,74

60,01

52,60

60,50

przedmioty
przyrodnicze

49,08

44,74

48,28

44,61

46,42

41,60

43,37

matematyka

37,82

41,59

43,17

32,62

39,31

32,54

37,00

język
angielski
poziom
podstawowy

71,38

54,59

64,22

54,60

62,47

49,27

63,24

język
angielski
Poziom
rozszerzony

57,90

37,90

45,24

38,88

45,38

34,72

46,78

język
niemiecki
poziom
podstawowy

43,22

49,33

60,53

56,00

42,48

46,88

-

-

-

-

47,50

43,00

22,19

-

język
niemiecki
poziom
rozszerzony
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W roku 2019 po raz pierwszy uczniowie klasy ósmej przystąpili do egzaminu ósmoklasisty,
którego średnie wyniki przedstawiają poniższe tabele
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie w roku 2019
Przedmiot

SP Krobia

SP Pudliszki

SP Stara Krobia

SP Niepart

język polski

60,49

56,59

74,71

67,11

matematyka

45,58

32,88

47,07

27,78

język angielski

53,40

53,06

60,71

49,11

język niemiecki

-

12,00

-

-

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w powiecie gostyńskim w roku 2019
Przedmiot

Krobia

Pępowo

Piaski

Poniec

Gostyń

Borek Wlkp.

Pogorzela

język polski

61,64

59,13

64,96

54,77

65,83

64,46

54,68

matematyka

40,39

42,90

38,44

40,65

42,10

40,07

37,45

język angielski

53,87

41,81

47,61

40,44

52,92

44,33

45,79

język niemiecki

12,00

55,00

-

39,00

13,00

40,67

-

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom opieki
stomatologicznej. W placówkach oświatowych gminy nie funkcjonują gabinety
stomatologiczne. Zgodnie z art. 12 w/w ustawy w przypadku braku gabinetu dentystycznego
w szkole organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym
działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym uregulowany powinien zostać sposób
organizacji udzielania świadczeń. Po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 nastąpiły
uzgodnienia treści porozumień z podmiotami świadczącymi usługi stomatologiczne, dzięki
którym uczniowie naszych szkół będą mieli możliwość skorzystania z tych usług.
Deklarację bezpłatnej opieki stomatologicznej nad uczniami wyraziły następujące podmioty
lecznicze:
1. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Hernik Krzysztof, ul. Powstańców Wlkp.. 95E,
63-840 Krobia - Szkoła Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi,
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2. Urszula Łapawa Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Rawicka 43, 63 – 920 Miejska
Górka - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi oraz szkoła Podstawowa
Filialna w Sułkowicach przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi,
3. Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Mariola Laskowska, ul. Szkolna 1, 63-842
Pudliszki – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami
integracyjnymi oraz Szkoła Podstawowa Filialna w Ciołkowie z klasami integracyjnymi przy
Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi.
W trosce o mieszkańców gminy, działające na naszym terenie szkoły przystąpiły
do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka realizowanego przez Studenckie Koło
Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii –
Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA) we współpracy
z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Głównym celem działań programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka
– czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
Program skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i polega na wpleceniu
w treści lekcji zagadnień na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej
profilaktyki.
Od października 2019 roku rozpoczęła się realizacja w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki
i Edukacji i Innowacji w Krobi zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Krobia, prowadzonych metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach projektu
„Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji
Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014 +, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt
będzie prowadzony przez 5 semestrów, a tematyka zajęć dotyczy następujących zagadnień:
energia odnawialna, maszyny proste, woda, światło, geografia i geologia. Wartość całego
projektu wynosi 428 000 zł, w tym kwota dofinansowania 406 600 zł.
W 2019 roku Gmina Krobia podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu
pn. Wspieramy Rozwój Edukacji Przedszkolnej. Projekt dotyczy dofinansowania kosztów
bieżącego funkcjonowania nowego oddziału przy Przedszkolu Samorządowym
„Pod Świerkami” w Krobi, w nowym budynku Żłobka Gminnego oraz jego wyposażenia
i realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci. Wartość całości projektu wynosi 538 718,54 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 457 910,75 zł. Projekt będzie
realizowany w latach 2020 – 2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014 +, oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.
POLITYKA SPOŁECZNA
Politykę społeczną samorząd realizuje poprzez jednostkę organizacyjną gminy, jaką jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (MGOPS). Jego funkcjonowanie
reguluje ustawa o pomocy społecznej, ustawa o finansach publicznych oraz statut. W 2019 r.
kadrę ośrodka stanowiło 17 osób.
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Przedmiotem działalności ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych gminie
określonych w ustawie o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie prawo
energetyczne, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.
Budżet MGOPS w 2019 r. wynosił 19 649 404,21 zł, dla porównania w 2018 roku –
16 731 539 zł.
Najczęstsze powody przyznania pomocy w 2019 r. to: długotrwała lub ciężka choroba,
niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ilość
osób i rodzin objętych różnymi formami pomocy społecznej obrazują wykresy.

Osoby, rodziny korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej w latach 2017-2019
446
396
345

212
160

153

rok 2017

rok 2018

rok 2019

liczba rodzin

212

160

153

liczba osób w rodzinach

446

396

345

Informacje na temat poszczególnych form pomocy społecznej

Lp

Zakres informacji

2018

2019

1

Liczba osób korzystających z zasiłku stałego

30

26

2

Kwota świadczeń – zasiłek stały w zł

159 336,00

154 184,00

3

Liczba osób korzystających z zasiłku okresowego

6

8

20

4

Kwota świadczeń – zasiłek okresowy w zł

5

Liczba osób korzystających z zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, w tym
osób korzystających z zasiłku celowego przyznanego w ramach Programu Wieloletniego
„Posiłek w szkole i w domu”

11 584,00

10 556,00

129

156

225 349,00

232 558,00

6

Kwota świadczeń – zasiłek celowy w zł

7

Liczba osób korzystających ze świadczeń
niepieniężnych

48

44

8

Liczba osób
czych

4

5

9

Kwota świadczeń – usługi opiekuńcze w zł

31 122,00

23 401,31

10

Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1

1

Kwota świadczeń- specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zł

16 018,00

18 007,11

12

Liczba uczestników Centrum Integracji Społecznej

23

14

13

Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej

16

19

14

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy
społecznej w zł

442 233,00

508 302,73

15

Posiłek – liczba osób

41

41

16

Kwota świadczeń – posiłek w zł

38 236,00

34 127,00

11

korzystających z usług opiekuń-

21

Pozostałe świadczenia

Lp

Zakres informacji

2018

2019

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń
rodzinnych (stan na dzień 31.12)

818

716

2

Wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych (zł)

4 114 156,00

4 006 775,00

3

Liczba rodzin korzystających z zasiłków
dla opiekunów (stan na dzień 31.12)

9

8

4

Wysokość wypłaconych zasiłków dla opiekunów (zł)

60 224,00

59 520,00

5

Liczba rodzin korzystających z jednorazowego świadczenia "Za życiem" (stan na
dzień 31.12)

1

2

6

Wysokość

4 000,00

8 000,00

wypłaconych

świadczeń

"Za życiem" (zł)
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
7

Liczba dzieci korzystających ze świadczeń wychowawczych 500+ (stan na 31
grudnia)

1441

2446

8

Wysokość wypłaconych świadczeń
wychowawczych (500+) (zł)

8 943 203,00

11 806 378,00

FUNDUSZ ALIMANTACYJNY
9

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego (stan na
dzień 31.12)

27

27

10

Wysokość świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (zł)

229 000,00

222 100,00

11

Liczba dłużników w gminie

36

35

12

Liczba wywiadów alimentacyjnych i oświadczeń majątkowych przeprowadzonych

10

9

22

13

Liczba wydanych decyzji o uznaniu
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

1

1

14

Liczba złożonych wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.. 209 § 1 KK

38

30

15

Liczba złożonych wniosków do starosty
o zatrzymanie prawa jazdy

0

0

16

Liczba złożonych wniosków o aktywizację zawodową do powiatowego urzędu
pracy

2

0

17

Ilość podjętych działań wobec dłużników
alimentacyjnych

43

35

DODATKI MIESZKANIOWE I ENEGETYCZNE
18

Liczba rodzin korzystających z dodatków
mieszkaniowych

73

59

19

Wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)

141 097,00

119 657,27

20

Liczba rodzin korzystających z dodatków
energetycznych

34

27

21

Wysokość wypłaconych dodatków energetycznych (zł)

5 441,00

4 352,72

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy realizuje również zadania z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudnia w tym celu asystenta rodziny, który swym
wsparciem obejmował w 2019 r. 12 rodzin. Gmina ponosi również koszty pobytu dzieci
w pieczy zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Lp

Zakres informacji

2018

2019

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
1

Liczba dzieci przebywających w pieczy
zastępczej

2

3

2

Wydatkowana kwota związana z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej w zł

5 371,35

8 134,52
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3

Liczba dzieci umieszczonych w placówce
opiekuńczo-wychowawczej

1

4

4

Wydatkowana kwota związana z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej w zł

28 957,43

49 880,70

W 2019 r. ośrodek realizował program Dobry Start, w ramach którego z jednorazowego
wsparcia skorzystało 1.697 dzieci w wieku szkolnym, a kwota wypłaconych świadczeń
wyniosła 509 100 zł.
Gmina Krobia złożyła również 2 projekty, pod nazwą Krobskie Centrum Usług Społecznych,
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczące usług
społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Oba projekty otrzymały dofinansowanie.
Centrum ma powstać w budynku starej gazowni przy ulicy Powstańców Wielkopolskich
w Krobi. Na projekt składają się następujące komponenty:
- mieszkania chronione dwojakiego rodzaju: wspierane (wspomagane) i treningowe. Obydwa
przeznaczone dla czterech osób niesamodzielnych
- klub seniora - miejsce spotkań dla osób starszych, warsztatów terapeutycznych, rozwijania
swoich zainteresowań oraz zajęć rehabilitacyjnych
dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W projekcie założono zwiększenie
miejsc w domu. Do Krobskiego Centrum Usług Społecznych planuje się przenieść
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie. Byłoby to nie tylko z korzyścią
dla mieszkańców, ale także rozwiązałoby problem dalszego funkcjonowania jednostki
organizacyjnej powiatu. Planuje się również utworzenie w Centrum Sali Doświadczenia
Świata. Jest to innowacyjne rozwiązanie, rodzaj terapii, która działa na wszystkie zmysły.
opieka wytchnieniowa skierowana do opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych. Tu opiekunowie mogliby odbywać szkolenia, uzyskać
wsparcie ze strony fachowców dotyczące opieki nad osobami zależnymi. Docelowo
opiekunowie faktyczni mogliby także pozostawiać w centrum na krótki czas, pod opieką
fachowców osoby, nad którymi sprawują pieczę w przypadku konieczności załatwienia spraw
osobistych czy wypełnienia jakichś zobowiązań.
Dodatkowo w ramach projektu planuje się pilotażowo wdrożenie systemu teleopieki. Jest to
nowoczesne rozwiązanie – urządzenie, które posiada czujniki ruchu, otwierania drzwi czy
przycisk życia. W sytuacji zagrożenia życia system alarmuje opiekunów lub służby ratownicze.
Złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. Wartość projektu infrastrukturalnego wynosi
2 901 145,85 zł (dofinansowanie 1 999 759,83 zł ), natomiast projekt miękki dotyczący działań
w nowopowstałej infrastrukturze opiewa na kwotę 1 891 243,40 zł (dofinansowanie 1 796
681,23 zł).
Ponadto, ośrodek realizował Program Wieloletni Senior +, na lata 2015-2020 Moduł II
Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi jest partnerem Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w zakresie realizacji projektu „Kooperacja- efektywna i skuteczna”. Celem
projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy
i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura,
sport,
sądownictwo
i
policja)
dla
gmin
miejsko-wiejskich
województwa
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zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińskomazurskiego i lubuskiego oraz wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną
współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia
społecznego osób/rodzin.
Przy MGOPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w którym porad udzielają radca prawny,
psycholog oraz terapeuta uzależnień. W 2019 roku udzielono 503 porady. Ponadto,
przy ośrodku działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja przyjęła 15 wniosków od rodzin i instytucji o przypadku wystąpienia nadużywania
alkoholu. Zgłoszone osoby wezwano na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia w formie
ambulatoryjnej lub stacjonarnej. Członkowie Komisji przeprowadzili 14 rozmów
interweniująco-motywujących. Dziewięć osób zostało skierowanych do Sądu. Pozostali podjęli
dobrowolnie próby leczenia.
Do zadań MGOPS należy również przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W 2018 r. z tej
formy pomocy skorzystało 59 uczniów, natomiast w 2019 r. 39 uczniów.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy funkcjonuje 16 jednostek OSP (2 włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego - Krobia i Pudliszki, 1 jednostka typu „S” -samochodowa - Gogolewo,
13 jednostek typu „M” - miejscowego działania - Bukownica, Chwałkowo, Domachowo,
Niepart, Posadowo, Potarzyca, Przyborowo, Rogowo, Stara Krobia, Sułkowice, Wymysłowo,
Ziemlin, Żychlewo). Liczba członków OSP na terenie gminy wynosi 985, w tym 72 mogących
brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Istnieje też 7 Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z 72 członkami, a także Dziecięca Drużyna Pożarnicza przy OSP w Pudliszkach,
licząca 16 członków. W dyspozycji OSP znajduje się 6 pojazdów, w tym 2 ciężkie, 3 średnie,
1 lekki.
W 2019 r. jednostki OSP z gminy Krobia odnotowały 101 interwencji, w tym OSP Krobia –
90, OSP Pudliszki – 26, OSP Gogolewo – 4, a łączny czas działania jednostek wyniósł
170 godzin.
Z budżetu Gminy Krobia na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 108 tys. zł.
Zarządzanie kryzysowe
W 2019 r., w związku z potencjalnym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF),
za kwotę 24 600 zł zakupiono maty dezynfekcyjne oraz oznakowanie punktów dezynfekcji.
Sporządzono również dokumentację niezbędną do utworzenia w Urzędzie Miejskim w Krobi
kancelarii dokumentów niejawnych, w tym dokumentację bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego.
Ponadto, w ramach działań prewencyjnych i promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo,
zakupione zostały kamizelki odblaskowe, w które wyposażeni zostali przedszkolacy
z Pudliszek.
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PLANOWANIE I ZAGSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
16% powierzchni gminy posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, natomiast na obszarze miasta Krobia wskaźnik ten wynosi 99%. Najwięcej
wyznaczonych jest terenów rolnych (bez prawa zabudowy) oraz terenów infrastruktury
technicznej, co jest związane z funkcjonowaniem Farmy Wiatrowej Krobia Południe. Spośród
terenów przeznaczonych pod tzw. zabudowę kubaturową największy udział na koniec 2019
roku stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 159,8 ha), tereny
działalności produkcyjno-usługowej (ok. 107,4 ha) oraz tereny mieszkaniowo-usługowe
(ok. 25,1 ha).
W 2019 roku Rada Miejska w Krobi uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Adama Mickiewicza w Krobi (uchwała
nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2019 r.). Dzięki uchwaleniu
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary, które wcześniej były
przeznaczone pod rolnictwo oraz pod tereny zabudowy zagrodowej, o powierzchni około
8,3 ha, przeznaczono pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 7,6 ha), tereny
zabudowy produkcyjno-usługowej (ok. 0,6 ha) oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub usługowej (ok. 0,1 ha). W przypadku terenów nieobjętych ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizacja inwestycji była możliwa
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydawanych przez Burmistrza Krobi.
W 2019 roku wydano 6 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z czego 5 dotyczyło
budowy lub przebudowy linii elektroenergetycznych, a 1 decyzja - gospodarki wodnościekowej.
W zakresie inwestycji niestanowiących realizacji celu publicznego wydano 59 decyzji
o warunkach zabudowy, z czego 27 decyzji dotyczyło inwestycji z zakresu zabudowy
zagrodowej (budynki gospodarcze, inwentarskie, budowle rolnicze, budynki mieszkalne),
natomiast 24 decyzje zezwalały na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pozostałe decyzje związane były z budową z zakresu zabudowy produkcyjno-usługowej,
infrastruktury technicznej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Łącznie wydano
decyzje o warunkach zabudowy dla obszaru około 39,6 ha.
PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE, KOMUNALNE ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Budowa i przebudowa chodników oraz dróg. Zmodernizowane oraz wybudowane drogi:
- droga z kostki brukowej Pudliszki (łącznik Szkolna –Słoneczna etap II) - 0,08 km;
- droga z kruszywa kamiennego Pijanowice- 0,34 km;
- droga z kruszywa kamiennego Pudliszki- 1,07 km;
- droga z kostki brukowej Chwałkowo – 0,22 km;
- droga z kostki brukowej w Wymysłowie – 0,136 km
Zmodernizowane oraz wybudowane chodniki:
- Gogolewo – 0,160 km;
- Grabianowo – 0,12 km;
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- Kuczyna – 0,05 km;
- Krobia ul. Poznańska - 0,24 km;
- Chwałkowo- 0,13 km;
Nasadzenia drzew oraz nowe tereny zielone
Dokonano nasadzeń 646 sztuk drzew oraz zagospodarowano nieużytki na nowe tereny zielone
w Karcu o powierzchni 0,27 ha.
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wymianę źródła ogrzewania
W 2019 r. udzielono 15 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej
kwocie 59 535,25 zł oraz 20 dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach w łącznej
kwocie 60 000,00 zł.
Nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Krobia realizowana jest poprzez Międzygminny
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, który tworzą następujące gminy:
Krobia, Pępowo, Pogorzela i Kobylin. W roku 2019 przyłączono do sieci wodociągowej
31 nowych podmiotów (liczba przyłączy wynosi obecnie 2289), a także rozbudowano sieć
wodociągową o długość 1,76 kilometra (obecnie 153,76 kilometry). Do sieci kanalizacji
sanitarnej podłączono z kolei 15 nowych podmiotów (obecnie 1501) oraz rozbudowano sieć
kanalizacyjną o długość 0,513 kilometra (obecnie 56,1 kilometra).
Zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gogolewie. Ostatecznie koszt
inwestycji wyniósł 3 109 143,05 zł netto.
Pozyskane tereny pod infrastrukturę oraz drogi
Rok 2019 był kolejnym rokiem powiększania zasobu nieruchomości gminnych. W związku
z realizacją postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i wynikających z tego przeznaczenia nowych terenów pod drogi publiczne przejęto z mocy
prawa za odszkodowaniem grunty o powierzchni 0,0972 ha. Ponadto nabyto również poprzez
zawarcie aktów notarialnych oraz w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa inne grunty
z przeznaczeniem pod drogi o powierzchni 1,1514 ha.
Lokale socjalne
W 2019 r. kontynuowano umowy najmu socjalnego lokalu z 7 najemcami lokali gminnych,
nie kontynuowano 2 umów. Ponadto nastąpiło wypowiedzenie jednej umowy najmu lokalu
mieszkalnego.
Usuwanie azbestu
W roku 2019 nie realizowano „Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie
powiatu gostyńskiego”.
Inwestycje w place zabaw i obiekty sportowe.
W 2019 r. dokonano montażu urządzeń wodnego placu zabaw na Wyspie Kasztelańskiej
w Krobi, stanowiącego część projektu dotyczącego Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki,
Edukacji i Innowacji w Krobi.
Utworzono Otwartą Strefę Aktywności w Pudliszkach, czyli tzw. OSA. Zadanie polegało
na zagospodarowaniu terenu gminnego zlokalizowanego przy osiedlu bloków przy
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ul. Krobskiej, poprzez montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw dla dzieci,
ławek oraz nasadzenia drzew.
Ponadto, zakupiono i zamontowano piłkochwyt oraz wiatę stadionową na boisku
w Chwałkowie, a także doposażono place zabaw w Krobi (przy przedszkolu samorządowym),
Przyborowie, Ziemlinie, Ciołkowie, Ciołkowie Huby, Posadowie, Sułkowicach, Kuczynie,
Kuczynce, Domachowie, Chwałkowie, Pijanowicach i Żychlewie.
Przedsięwzięcia oraz akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska
Dwukrotnie we współpracy z jednostkami oświatowymi Gminy Krobia zorganizowano akcje
sprzątania odpadów z terenów publicznych, a także przeprowadzono akcję „Trasch challenge”,
w ramach której mieszkańcy sprzątali pobocza drogi i ścieżki rowerowej na odcinku Krobia –
Karzec.
Podczas Biegu Jesieni w Karcu zorganizowano konkurs „Stop plastikom”, dot. szkodliwości
używania materiałów zawierających plastik oraz problemu z jego zagospodarowaniem.
Nagrody w konkursie były dzbanki i bidony filtrujące wodę oraz koszyki wiklinowe,
stanowiące doskonałą alternatywę dla plastikowych butelek i toreb foliowych na zakupy.
W 2019 roku, wspólnie z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”, zorganizowano spotkanie
warsztatowe, poświęcone rewitalizacji wybranych obiektów na terenie gminy Krobia. Podczas
spotkania, w którym liczny udział wzięli przedstawiciele sołectw, poruszono m in. kwestie
związane z odtwarzaniem zadrzewień liniowych, alei śródpolnych, nasadzeń oraz rewitalizacji
oczek wodnych i stawów;
Ważnym wydarzeniem na terenie gminy była w ubiegłym roku „Konferencja dla klimatu”,
zorganizowana przez krobski samorząd przy współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów
Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”, Powiatem
Gostyńskim oraz Gminą Miejska Górka. W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Krobi odbyła się konferencja główna, adresowana do samorządowców,
naukowców, działaczy społecznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem ekologii,
natomiast równolegle, w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Krobi, zorganizowano
konferencję dla młodzieży. W ramach wydarzenia nawiązywano przede wszystkim do zmian
klimatu i kontrowersji związanych z tym hasłem, a także wskazywano na coraz śmielsze
ingerencje człowieka w środowisko naturalne – poprzez eksploatację złóż, emisję gazów
cieplarnianych, zmiany środowiska naturalnego oraz produkcję śmieci.
Warto podkreślić, że w 2019 r. Gmina Krobia podpisała ponadto poparcie manifestu „Gmina
Przyjazna Pszczołom”, którego celem jest poprawa warunków życia owadów zapylających
w Polsce
Pozostałe inwestycje
W 2019 r. zrealizowano m. in. następujące inwestycje:
1. Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi - wybudowano
nowy budynek edukacyjny, w którym znajduje się sala dla 25 dzieci w wieku do lat 3 oraz sala
dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym. W budynku znajduje się również pełne zaplecze
sanitarne oraz socjalne dla pracowników jednostki. Na przedmiotowe zadanie uzyskano
dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH +” 2019 w kwocie 556 575 zł. Koszt całkowity wyniósł 1 778 962,48 zł.
2. Budowa oświetlenia w miejscowości Pudliszki w ramach zadania: modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz zastosowania nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - wybudowano linię
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kablową długości 180 mb i zamontowano 11 szt. lamp LED przy ul. Krobskiej i Leszczyńskiej.
Koszt całkowity robót wyniósł 65 067 zł.
3. Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych -biologiczna
redegradacja ekosystemów wodnych - Domachowo, Grabianowo, Wymysłowo. Zadanie
polegało na wprowadzeniu do zbiorników mieszanki preparatów pożytecznych i regeneratywnych efektywnych mikroorganizmów. Koszt całkowity prac wyniósł 51 840 zł.
4. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społecznoużyteczne. W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenia po dawnej pralni chemicznej
na pomieszczenia szatniowe i sanitarne dla sportowców. Koszt całkowity prac wyniósł
160 884 zł.
5. Rozpoczęcie prac na wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU)
w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych
(planowane zakończenie prac 15 grudnia 2020 r.). Po uprzednim wykonaniu projektu
rozpoczęto prace remontowe oraz rozbudowę budynku „starej gazowni” w Krobi przy ulicy
Powstańców Wlkp. 103A. Obiekt był nieczynny od 1976 roku, w ostatnich latach w złym stanie
technicznym. Podjęte prace uratowały budynek przed całkowitym zniszczeniem. W budynku
zostanie utworzone Krobskie Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym będą
realizowane szeroko pojęte usługi i cele społeczne. Funkcjonować zacznie tam Dom Dziennego
Pobytu dla ponad 40 uczestników – osób niepełnosprawnych z całego powiatu gostyńskiego.
Powstanie także Klub Seniora z bogatą ofertą dla osób starszych, co wobec narastającego
procesu starzenia się społeczeństwa, jest bardzo ważnym zadaniem społecznym. W obiekcie
będą się także mieścić dwa mieszkania wspomagane, które będą służyć usamodzielnieniu osób,
które nie radzą sobie w życiu. Obiekt będzie miał nowoczesną aranżację i wyposażenie, salkę
rehabilitacji i ćwiczeń, jadalnię i wielofunkcyjna salę, będzie zatem pod każdym względem
przyjazny osobom niepełnosprawnym, seniorom, ale także wszystkim mieszkańcom.
Niewątpliwym atutem obiektu będzie zastosowanie w nim odnawialnych źródeł energii
w postaci paneli fotowoltaicznych oraz wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją. Stanowią
one zasadniczy wkład w energooszczędność obiektu a zatem i relatywnie niższych
w przyszłości kosztów utrzymania obiektu.
6. Budowa drogi w Wymysłowie. W ramach zadania wyłożono kostką betonową odcinek
o długości 136 mb i szerokości 4-6m, a także dokonano likwidacji rowu przydrożnego poprzez
zabudowę kolektorem kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi. Koszt zadania
wyniósł 241 172,45 zł (brutto). Należy tu jednak zaznaczyć, iż część inwestycji w kwocie 200
186,00 zł zostanie sfinansowana przez firmę Print-Box sp. z o.o. s.k. , mającą swoją siedzibę
w Wymysłowie.
7. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Pudliszkach, czyli tzw. OSA. Zadanie polegało
na zagospodarowaniu terenu gminnego zlokalizowanego przy osiedlu bloków przy
ul. Krobskiej, poprzez montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw dla dzieci,
ławek oraz nasadzenia drzew. Wartość prac wyniosła 97 149,09 zł. Na realizację zadania
pozyskano dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 47 408,75 zł.
8. W ramach projektu Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi,
zamontowano wodny plac zabaw o wartości 367 700,00 zł.
9. Zrealizowano inwestycję polegającą na remoncie i przebudowie budynku Gościńca
Biskupiańskiego w Domachowie oraz rozbudowie o nową część kubaturową. W ramach
zadania, oprócz przebudowy i remontu budynku, rozbudowano budynek o pomieszczenia
sanitarne, zaadaptowano poddasze na cele użytkowe, zamontowano panele fotowoltaiczne
o mocy 16,64 kWp oraz wybudowano wiatę i zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne
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Wartość wykonanych prac to 994 130,90 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 500 000 zł.
Inwestycje w świetlice wiejskie
Rok 2019 był kolejnym rokiem inwestycji w obiekty świetlic wiejskich, w szczególności
poprzez realizację kolejnego etapu budowy świetlicy w Chumiętkach i Bukownicy. Na zadania
te wydano łącznie kwotę 214 049,56 zł.
Ponadto wykonano liczne prace remontowe w innych obiektach. Spośród najważniejszych
z nich należy wyszczególnić:
- wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ziemlinie (koszt: 40 000 zł),
- prace adaptacyjne dwóch pomieszczeń dla młodzieży w świetlicy wiejskiej w Żychlewie
(łączny koszt: 33 201,40 zł),
- remont małej sali na piętrze w świetlicy wiejskiej w Sułkowicach (koszt: 28 200 zł),
- remont schodów wejściowych oraz malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Starej Krobi
(koszt kolejno: 16 909,23 zł oraz 15 031,06 zł),
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Potarzycy (koszt: 14 000 zł),
- remont głównej sali w świetlicy wiejskiej w Nieparcie (koszt: 24 382,84 zł).
Działania w zakresie melioracji
Gminnej Spółce Wodnej Krobia udzielono z budżetu Gminy Krobia dotacji celowej
z przeznaczeniem na dofinansowanie robót w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń
wodnych.
Zakres prac i wsparcia

2018

2019

Odmulanie rowu warstwa 30 cm

5600 mb

7000 mb

Wykaszanie skarp i dna rowu

19040 m2

23800 m2

Wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów

3360 m2

4200 m2

Czyszczenie przepustów

84 mb

126 mb

Naprawa dwóch przepustów między ul. Odrodzenia i Powstańców Wlkp. W Krobi

14 mb

—

Wartość wykonanych robót (w zł)

41 575,59 zł

57 760,80 zł

Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy Krobia

20 000,00 zł

28 000,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe
wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli
mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki
finansowe. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie
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o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków
przypadających na dane sołectwo. Im większa liczba mieszkańców sołectwa i wyższe dochody
bieżące gminy, tym wyższa kwota w ramach Funduszu Sołeckiego dla danego sołectwa.
Burmistrz corocznie, do 31 lipca, zobowiązany jest poinformować sołtysów o wysokości
środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku budżetowym.
Korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które przysługują
w przypadku utworzenia funduszu. Dodatkowe środki w ramach zwrotu w 2020 r. z budżetu
państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
wynoszą odpowiednio: 13,102%, 19,653% lub 26,204 % wykonanych wydatków. W 2019 r.
w ramach Funduszu Sołeckiego w gminie Krobia zaplanowano 470 526,35 zł z czego
wydatkowano 468 144,64 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu. W 2018 r. z planowanej
kwoty 414 905,34 zł wydatkowano 414 577,92 zł, czyli 99,92 %.
Fundusz Sołecki w 2019 r. został wydatkowany m. in. na następujące zadania:
- modernizację świetlic wiejskich w sołectwach: Bukownica, Chumiętki, Domachowo,
Sułkowice, Posadowo, Ziemlin,
- poprawę estetyki i funkcjonalności świetlic wiejskich poprzez remonty w sołectwach
Chwałkowo i Stara Krobia,
- podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie wraz z remontem
świetlicy wiejskiej w sołectwach: Niepart i Potarzyca,
- remont sali głównej, adaptacje pomieszczenia dla młodzieży oraz odnowienie płyty tanecznej
w sołectwie Żychlewo,
- doposażenie świetlic wiejskich w sprzęty i meble w sołectwach: Ciołkowo, Chwałkowo,
Gogolewo, Kuczynka, Pijanowice, Posadowo, Sułkowice, Karzec,
- doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska w sołectwie: Chwałkowo,
Niepart oraz Rogowo, doposażenie terenów zielonych w sołectwie Gogolewo, utwardzenie
terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo, uzupełnienie części opłotowania
placu zabaw przy przedszkolu w sołectwie Żychlewo,
- poprawę infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie części dróg gminnych w sołectwie:
Domachowo, Gogolewo, Przyborowo, Pudliszki, Rogowo, Sułkowice oraz wykonanie nowej
nawierzchni w sołectwie Chwałkowo,
-przeprowadzenie modernizacji części chodników w Gogolewie, Grabianowie, Kuczynie,
Nieparcie i Żychlewie,
- Stworzenie strony internetowej dla sołectwa Domachowo.
Ponadto Fundusz Sołecki został wydatkowany na utrzymanie terenów zielonych oraz na
organizację imprez i spotkań mieszkańców sołectw gminy Krobia
DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE KULTURY I REKREACJI
Zadania w zakresie kultury i rekreacji zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Krobi.
Kino „Szarotka”
Ilość widzów w kinie: 16 992
Ilość seansów w kinie: 567
Ilość wyświetlanych tytułów: 90
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Na 239 seansach 6 668 widzów obejrzało filmy polskie
Seanse z największą liczbą widzów: „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” – 1728 widzów, „Planeta
singli 3”- 883 widzów, „Polityka” - 808 widzów, „Kraina Lodu II” – 740 widzów
Najwyższa frekwencja w lutym – 3563 widzów
Najważniejsze wydarzenia:
„Dzień Babci, Dzień Dziadka” - bezpłatny seans; „Przystanek Kino” – wakacyjne seanse
kinowe dla dzieci i młodzieży – 8 bezpłatnych projekcji, „Mikołajki: – 2 bezpłatne projekcje,
„Dzień Dziecka w Kinie” – projekcje z niespodziankami i projekcja bezpłatna.
Kino Szkoła, Kino Przedszkole – interdyscyplinarny program edukacji medialnej dla dzieci
i młodzieży” – 24 spotkania (projekcje filmowe i pogadanki tematyczne) – ilość widzów: 3057.
Program dofinansowany z Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w kwocie
3 000,00 złotych. Koszt projektu: 16 128,48 zł.
Wydatki ogółem: 110 901,61 zł.
Siłownia – Klub Fitness
- ilość osób korzystających: 14632
- ilość osób korzystających ze ścianki wspinaczkowej: 2023 osoby
Najważniejsze wydarzenia:
„Mierz wysoko” – zajęcia na ściance wspinaczkowej dla dzieci i młodzieży, spotkanie
z dietetyczką oraz pokazowe treningi personale „Krobskie Metamorfozy”, Powiatowe Zawody
w wyciskaniu o Puchar Burmistrza Krobi, „Krobskie Zmagania Siłowe”.
Wydatki ogółem: 27334,56 zł
Kompleks Boisk Sportowych „Orlik”
- ilość osób korzystających: 15 950
Najważniejsze wydarzenia: Wielkopolski Turniej Orlika chłopców, Wielkopolski Turniej
Orlika (piłka koszykowa, streetball) chłopców i dziewcząt, Wielkopolski Turniej Orlika (finał
powiatowy), Dni Krobi na Sportowo, Turniej Biało – Czerwonych z okazji 3 Maja, Piknik
rodzinny na pożegnanie lata, Turniej Stretball – piłka koszykowa oraz turniej świąteczny
Wydatki ogółem: 14 300,67 zł
Hala sportowo-widowiskowa
W kwietniu 2019 r. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi przejęło w użyczenie
budynek hali gimnastycznej. Z hali korzystają mieszkańcy gminy, kluby sportowe i organizacje
sportowe realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej oraz uczniowie ZSOiZ w Krobi.
W obiekcie realizowane są różnego rodzaju rozgrywki sportowe, wydarzenia, zawody itp.
Zorganizowano min. Turniej sportowy z okazji 11 listopada, Maraton fitness itp.
Wydatki ogółem: 11 037,40 zł
Sekcje działające przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji
Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi
- ilość osób w sekcji: 43
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Najważniejsze wydarzenia: 25 – lecie Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Powiatowy
Dzień Strażaka, udział w koncertach i uroczystościach gminnych, obóz szkoleniowo –
wypoczynkowy w Zwierzyniu, kolędowanie orkiestry.
Udział Orkiestry w XXXV Wielkopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Członków
Orkiestr Dętych im. Jana Schulza w Osiecznej – orkiestrę dętą reprezentowało 6 osób.
Wydatki: 65 376.09 zł
Kapela dudziarska
- ilość osób w sekcji: 16
Najważniejsze wydarzenia: 53 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym: III miejsce w kategorii solistów instrumentalistów: Adrian
Maćkowiak, Występy: Spotkanie promocyjne płyty „La la gąski na gałązki”, spotkanie
opłatkowe kapeli, Regionalne Targi Rolnicze w Gołaszynie, Tabor Wielkopolski w Starej
Krobi, I Konkurs Dudziarzy im. Edwarda Ignysia w Lesznie, IX Festiwal Tradycji i Folkloru
w Domachowie, I Festiwal Tradycji i Zabawy w Starej Krobi
Wydatki: 17 722,00 zł.
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”
- ilość osób w sekcji: 20
Najważniejsze wydarzenia:
udział
w Koncercie Kolęd zorganizowanym przez
chór "Palestrinum" oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa
Zeidlera, udział chóru w Koncercie Kolęd - w Kościele Parafialnym w Krobi
zorganizowanym przez: GCKiR oraz par. p/w św. Mikołaja, udział chóru w "44 Wielkopolskim
Święcie Pieśni i Muzyki we Włoszakowicach" zorganizowanym przez: WZCH i O w Lesznie
i Centrum Kultury we Włoszakowicach (Chór zdobył "Srebrne Pasmo), koncert chóru
podczas uroczystości 40 - lecia Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi,
udział chóru w "VIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej - SŁAWA 2019"
(Chór zdobył brązowe pasmo oraz nagrodę specjalną dla nestorów polskiej chóralistyki),
koncert chóru w Domu Kultury w Święciechowie podczas "Przeglądu Chórów i Zespołów
Śpiewaczych - Pieśń Patriotyczna" pod patronatem Wójta Gminy Święciechowa,
zorganizowanym przez: Samorządowy Ośrodek Kultury oraz chór „ Cecylia".
Wydatki: 19 844,28 zł
Ponadto dofinansowano letnie wyjazdy szkoleniowo – wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży
z orkiestry dętej i kapeli dudziarskiej kwotą 4 549 zł.
2019 r. GCKiR realizowało zajęcia nauki gry na gitarze (w świetlicy wiejskiej w Gogolewie) dla 6 osób.
Wydatki: 7 429,66 zł.
W GCKiR odbywały się imprezy kulturalne – koncerty, spektakle teatralne, konferencje itp.
Zadania w obszarze szeroko pojętej kultury realizowane były również podczas wyjazdów,
spotkań czy w plenerze itp. Wiele z nich odbyło się przy współpracy z mieszkańcami,
animatorami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami (np. Partnerstwem
na Rzecz Biskupizny, Biskupiańskim Zespołem Folklorystycznym z Domachowa i Okolic,
Uniwersytetem III Wieku, szkołami, przedszkolami, MGOPS w Krobi, ŚDS w Chwałkowie
czy też Grupą Teatralną „Na Fali”.
Łączna ilość wydarzeń: 50. Łączna liczba uczestników: 10000 osób.
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Wydatki na imprezy/wydarzenia: 213 069 zł.
Najważniejsze imprezy i wydarzenia prowadzone i koordynowane przez Gminne Centrum
Kultury i Rekreacji w Krobi:
Dni Krobi, Festiwal Tradycji i Folkloru, Festiwal Tradycji i Zabawy, Koncert Noworoczny,
Dożynki Gminne w Sułkowicach, Uroczystości patriotyczne, podkoziołek, mały podkoziołek,
katarzynki, Przystanek Biskupizna, promocja płyty „Lala gąski na gałązki”, Dzień Kobiet,
Maraton taneczny, Od wiosny odnowa, Kobiety-kobietom, Wystawa naszych pasji, promocja
płyty „Małe mazurki”, przegląd recytatorski poezji dziecięcej, Powiatowy Konkurs Piosenki
Przedszkolnej, Maraton fitness, Andrzejki dla dzieci, Andrzejki dla Seniorów, Krobskie Dni
Seniora, Wernisaż – Oddycham pełną piersią, Kabaret Czesuaf.
Promocja Biskupizny podczas imprez: - XXV Jubileuszowe Targi Regiony Turystyczne
Na Styku Kultur - promocja Gminy Krobia przy współpracy z Lokalną Grupą Działania
Gościnna Wielkopolska - 22-24 marca Łódź; - Promocja Biskupizny i płyty „Lala gąski
na gałązki” „Małe Mazurki” na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie;
Regionalne Targi Rolnicze Wiosna 2019 - Gołaszyn; Archidiecezjalne Dni Młodych Paradisso
w Gostyniu; 53. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym;
Obchody 100 - lecia Powołania Polskiej Policji – Poznań; Dożynki Powiatowe
i Archidiecezjalne na Świętej Górze w Gostyniu.
Zrealizowano projekty:
„Festiwal Tradycji i Zabawy” – projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum
Kultury na realizację warsztatów upowszechniających kulturę ludową dla dzieci i młodzieży.
Dotacja: 15.000 zł, łączny koszt: 16.099,56 zł
„Mała Akademia Teatru” – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na warsztaty teatralne, wyjazdy na spektakle dla dzieci i młodzieży.
Dotacja: 20.000 zł. Łączny koszt: 25 055 zł.
Projekt „Witamy w Pudliszkach - pomidorowo” – grupa nieformalna „Uczniowie Fenrycha”:
dotacja z PGS (Powiatowe Granty Społeczne) – 1 889,58 zł.
Pozostałe wydatki związane z działalnością GCKiR (utrzymanie budynku, artykuły biurowe,
środki czystości i in.): 95 153,54 zł.
Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników: 677 007,04 zł. Liczba osób
zatrudnionych: 12 (11,17 etatu).
W 2019 r. przychody z działalności GCKiR wyniosły: 329 116,01 zł (w tym przychody
z działalności: kina -165 651,93 zł, siłowni - 63 052,43 zł, wpływy od sponsorów 61 284,55 zł,
opłaty za korzystanie z hali, nauki gry na gitarze i inne wpływy – 11 117,30 zł).
W roku 2019 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji otrzymało nagrodę w wysokości 6.000 zł
w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii województwa
wielkopolskiego za projekt „Na herbatce u Fenrychów”.
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Krobia: 987 385,36 zł.
Dotacja celowa z budżetu Gminy Krobia w wysokości 98 400 zł na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
w Krobi”.
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PROMOCJA
Począwszy od 2012 r. Gmina Krobia jest wydawcą miesięcznika „Gmina Krobia. Biuletyn
informacyjny”. W 2019 r. ukazało się łącznie 15 950 egzemplarzy czasopisma (11 numerów),
Koszty przygotowania, druku i kolportażu Biuletynu wyniosły 24 842,00 zł.
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Stan księgozbioru
Wpływ w rok 2019

Stan na
31.12.2018
zakup
ogółem

69419

1808

w tym ze
środków
własnych

Stan na
31.12.2019

z dotacji
MKiDN

dary

ubytki

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

ilość

1405

32790

403

11698

38

1576

69689

W roku ubiegłym największą popularnością cieszyły się powieści współczesnych autorów
polskich i obcych oraz biografie, książki podróżnicze, literatura faktu, kryminały.
Do najbardziej poczytnych autorów należą: Remigiusz Mróz, Beata Pawlikowska, Katarzyna
Michalak, Stephen King, Camilla Lackberg, Martyna Wojciechowska, Betty Mahmoody, Olga
Tokarczuk, Elżbieta Cherezińska, Diana Palmer, Edyta Świętek oraz Stieg Larsson,
Liczba czytelników zarejestrowanych na koniec 2019 roku wynosi ogółem 1768, co stanowi
13,7% mieszkańców gminy.
Podział czytelników wg wieku
do lat 5

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

20-24 lat

25-60 lat

powyżej 60
lat

176

428

176

143

124

564

157

Podział czytelników wg zajęcia
osoby uczące się

osoby pracujące

Pozostali

882

455

431
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Wypożyczenia zbiorów na koniec 2019 roku
Ogółem

w tym:
dla dzieci
i młodzieży
liter.
piękna

10784

dla
dorosłych
literatura
piękna

literatura
popularnonaukowa

Wypożyczenia

16413

11104

1684

Wypożyczenia
na1 mieszkańca

czasopism

na
zewnątrz

40548

na
miejscu

2550

-

-

2550

1378

Razem

43098

10784

16413

13654

3062

3,33

3,33

Działalność kulturalno – oświatowa
Liczba

Liczba uczestników

Lekcje biblioteczne, wycieczki,
warsztaty

25

381

spotkania autorskie

4

196

konkursy

14

404

zajęcia z dziećmi

101

1702

wieczory poezji

1

28

biwak

1

50

happeningi

2

229

Narodowe Czytanie

2

45

imprezy

5

385

ogółem

155

3420

Wystawki książek

53

Forma pracy

Projekt „Działaj Lokalnie”, „O Chwałkowo dbamy, wspólnie upiększamy” – dotacja 3600,
wartość projektu 4930 zł.
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PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W 2019 roku gmina Krobia realizowała zadania, na które pozyskała środki zewnętrzne.
W tym obszarze działania samorządu okazały się nad wyraz skuteczne.
Projekty, które były realizowane w 2019 r. z udziałem środków zewnętrznych:
1. Remont i przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie oraz jego
rozbudowa o nową część kubaturową wraz z zagospodarowaniem terenu, w formule
"zaprojektuj i wybuduj”, wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 16,64 kWp. Wartość
wykonanych prac to 994 130,90 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie w ramach
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”, operacja typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. „Przebudowa budynku
Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego
dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny” wyniosło 500 000
zł.
2. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.
Projekt został złożony w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. 17 lipca, podczas wizyty w Krobi Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, podpisana została umowa na realizację projektu,
którego wartość wynosi 17 447 843 zł, z czego 10 789 592 zł stanowi dofinansowanie
z UE. Pod koniec roku zawarto z kolei, opiewającą na 5 198 00,00 zł, umowę
z wykonawcą na budowę Centrum Biblioteczno - Kulturalnego KROB_KULT, będące
jednym z „części składowych” projektu rewitalizacyjnego.
3. Krobskie Centrum Usług Społecznych. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę,
który opracował dokumentację techniczną, uzyskał niezbędne pozwolenia i rozpoczął
prace budowlane. Ich wartość wg umowy wynosi 4 277 666,66 zł, z czego blisko
1,7 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane z UE w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna).
4. Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +”w Krobi. Wartość
projektu 1 198 612 zł, dofinansowanie z programu rządowego „MALUCH+”, 750 000
zł (po przetargu 556 575,00 zł)
5. „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”. Projekt realizowany
z dofinansowaniem UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, obejmujący dofinansowanie funkcjonowania nowobudowanego żłobka
w Krobi oraz jego wyposażenie. Wartość projektu 1 456 472,18 zł, dofinansowanie
z UE 1 338 872,18 zł.
6. „Wpieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”. Podpisana została umowa
na realizację projektu w zakresie funkcjonowania i doposażenia przedszkola. Wartość
zadania wynosi 538 718,54 z czego 457 910,75 stanowi dofinansowanie z UE.
7. „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum
Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”. Wartość projektu - 428 000,00 zł,
w tym kwota dofinansowania z UE 406 600,00 zł.
8. „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w gminie Krobia”,
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 (Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne). Projekt, obejmujący dofinansowanie w kwocie
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1 744 149,98 zł oraz wkład własny w wysokości 93 332,07 zł, został zrealizowany
i zakończony.
9. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Pudliszkach. Wartość projektu wyniosła
97 149,09 zł z czego 47 408,75 zł stanowiło dofinasowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
REALIZACJA STRATEGII GMINY KROBIA
W tabeli poniżej przedstawiono realizację założeń strategii w 2019 r. w układzie
obowiązujących priorytetów i celów – mierniki określają stopień realizacji.
Cele operacyjne wynikające ze strategii
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

Informacja o zrealizowanych zadaniach
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków
– 15. W 2019 r. przyłączono do sieci
wodociągowej 31 nowych podmiotów
(liczba przyłączy wynosi obecnie 2289),
a także rozbudowano sieć wodociągową
o długość 1,76 kilometra (obecnie 153,76
kilometry). Do sieci kanalizacji sanitarnej
podłączono z kolei 15 nowych podmiotów
(obecnie 1501) oraz rozbudowano sieć
kanalizacyjną o długość 0,513 kilometra
(obecnie 56,1 kilometra)

Zapewnienie bezpieczeństwa pod wzglę- Liczba wyremontowanych stacji uzdatniania
dem zaopatrzenia w wodę
wody – 0 szt.
Uregulowanie gospodarki odpadami, Funkcjonuje PSZOK w Krobi. W 2019 r. nie
w tym usuwanie substancji szkodliwych ze realizowano programu usuwania azbestu.
środowiska
Odbudowa systemu melioracyjnego

Ilość stawów objętych renowacją Domachowo, Wymysłowo, Grabianowo
(metoda biologiczna)
Długość odtworzonych i odmulonych rowów
melioracyjnych, w tym w ramach działań
prowadzonych
przez
spółki
wodne
(odmulenie rowów melioracyjnych: 7 km,
wykaszanie skarp i dna rowów: 23800 m²,
wygrabianie porostów z dna rowów : 4200
m², czyszczenie przepustów: 126 mb)

Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zastosowania energooszczędnych rozwiązań
i podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców

Zakończono inwestycję dot. Biskupiańskiego
Gościńca w Domachowie – zamontowano
instalację fotowoltaiczną.
Zmodernizowano instalacje oświetlenia
ulicznego w Pudliszkach przy ul. Krobskiej
i Leszczyńskiej (linia kablowa dł. 180 mb,
lampy 11 szt.), na terenie gminy Krobia
zmodernizowano linię o łącznej długości
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wynoszącej 2388 mb, obejmującej 27 opraw
LED i 25 słupów.
Dla jednego budynku wykonano świadectwo
charakterystyki energetycznej - budynek
żłobka przy ul. Powstańców Wlkp. 103B.
Poddano modernizacji w zakresie energooszczędności trzy budynki gminne. Przeprowadzono w nich prace polegające na:
- wymianie oświetlenia wewnętrznego
wszystkich pomieszczeń budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Rynek 1 na
LED,
- wymianie oświetlenia wewnętrznego sali
wiejskiej w Nieparcie 50 na LED,
- wymianie źródeł światła na energooszczędne w klasie nr 5 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej
Krobi.
W konkursach i projektach ekologicznych
w szkołach i przedszkolach wzięło udział ok.
1596 uczestników.
Zorganizowano też 3 akcje obejmujące
wszystkich mieszkańców (akcja Trasch
Challenge, poparcie manifestu Gmina
Przyjazna Pszczołom, konkurs testowy
„STOP plastikom”)
Zwiększenie obszaru poprawa estetyki Powierzchnia nowo zagospodarowanych
zielonych terenów publicznych
terenów zielonych to 0,27 ha - działka
gminna nr 314/2 w Karcu (zalesiono
nieużytki). Ilość nowo nasadzonych drzew
i krzewów: 646 szt.
Zwiększenie zasobu oraz atrakcyjności - Zamontowano wodny plac zabaw
obiektów sportowo rekreacyjnych i na Wyspie Kasztelańskiej,
infrastruktury kultury
- Doposażono place zabaw w: Krobi przy ul.
Kobylińskiej, Przyborowie, Ziemlinie, Ciołkowie, Ciołkowie Huby, Posadowie, Sułkowicach, Kuczynie, Kuczynce, Domachowie,
Chwałkowie, Pijanowicach i Żychlewie.
- Utworzono Otwartą Strefę Aktywności
w Pudliszkach, czyli tzw. OSA.
- Biskupiański Gościniec w Domachowie,
- Przejęto halę sportowo – widowiskową
przez Gminę i oddanie w użyczenie GCKiR
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- 3 obiekty zabytkowe objęto renowacją
(kościół w Krobi, kościół w Domachowie,
budynek dawnej gazowni w Krobi przy ul.
Powst. Wlkp. 103 A – utworzenie KCUS
(w 2020 r. prace są kontynuowane).
Rozwój przedsiębiorczości i podniesienie Powierzchnia
wykupionych
terenów
poziomu inwestycji
przeznaczonych pod inwestycje wyniosła
0,8224 ha. Były to następujące działki:
- nr 821/6 (1346m2),
- nr 2110 (995m2),
- nr 907/17 (168m2),
- nr 1484/1 (126m2),
- nr 1484/4 (446m2),
- nr 822/8 (1396m2),
- nr 82/22 (325m2),
- nr 82/25 (3190m2),
- nr 800/13 (127m2),
- nr 272/2 (105m2).
Rozwój lokalnej infrastruktury tech- Długość nowo wybudowanych lub zmodernicznej
nizowanych dróg publicznych gminnych:
- Pudliszki (0,08 km) łącznik między ulicą
Szkolną i Słoneczną,
- droga z kostki brukowej w Chwałkowie
(0,22 km),
- Pijanowice (0,34 km) i Pudliszki (1,070
km) - drogi dojazdowe do gruntów rolnych
z tłucznia granitowego,
- Wymysłowo - budowa drogi z kostki
brukowej (0,136 km).
Drogi powiatowe (4,446 km):
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4937P
Wymysłowo-Ludwinowo (0,982 km drogi),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P
Stara - Krobia - Domachowo (poszerzenie
jezdni 1,158km, roboty bitumiczne 0,395
km),
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P
Krobia - Miejska Górka - miejscowość
Niepart (0,306 km drogi),
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P
Niepart – Gogolewo (ulepszenie nawierzchni
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na powierzchni 10 000m2 technologia slurry
seal - około 2 km),
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P
Krobia - Miejska Górka - miejscowość
Rogowo (dokumentacja techniczna),
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P
Krobia - Poniec- miejscowość Karzec
(wykonanie przejścia dla pieszych, wraz
z utwardzeniem dojścia kostką oraz ustawiono znaki aktywne D-6),
7. Wykonanie remontu drogi powiatowej nr
4963P w Chwałkowie na skrzyżowaniu
z przebudowywaną drogą gminną.
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych chodników:
- Gogolewo (160m),
- Grabianowo (120m),
- Kuczyna (50m),
- ul. Poznańska (240m),
- Chwałkowo (130m).
Długość nowopowstałych ścieżek rowerowych: 0,307 km (budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej
nr 4926P ul. Jutrosińska).
Droga wojewódzka:
Aktualnie jest realizowane zadanie pod
nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo
– Gostyń – droga 36 w związku z budową
ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach
Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna –
Budowa ciągów pieszo – rowerowych na
terenie gminy Krobia. W 2019 r. opracowano
dokumentację.
REALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KROBIA
NA LATA 2015-2022
Dokument został przyjęty na mocy Uchwały Nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej
w Krobi z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Krobia na lata 2015-2022. Pozytywna ocena Programu przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego dała podstawę do wpisania Programu do Wykazu programów
rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego, co było obligatoryjnym warunkiem
ubiegania się o dofinasowanie z funduszy europejskich w zakresie rewitalizacji. W 2019 roku
Gmina Krobia weszła w zasadniczy etap realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
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oraz związanego z nim projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego
obszaru Krobia Centrum”. Oznacza to uruchomienie dużych i skoncentrowanych terytorialnie
inwestycji w przestrzeni publicznej. Warto więc przywołać zasadnicze zapisy z Lokalnego
Programu Rewitalizacji gminy Krobia.
Rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Program rewitalizacji jest inicjowany, opracowany i uchwalany przez rady gmin. Stanowi on
wieloletni plan działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, technicznej
i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu
oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Pełni on rolę narzędzia
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Posiadanie programu rewitalizacji, jest warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów
rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022 powstał na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Treść dokumentu
jest zgodna z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Konstrukcję dokumentu warunkowały zapisy
Zasad programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022 stanowi uszczegółowienie Strategii rozwoju
gminy Krobia na lata 2014-2020. Te dwa dokumenty w perspektywie krótkookresowej
kształtują politykę społeczno-gospodarczą i przestrzenną gminy.

Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie,
społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów
powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji,
ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych powinny dotyczyć
(cyt.).:
1. przebudowy lub adaptacji budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu
przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych,
kulturalnych lub rekreacyjnych w tym: remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów
budynków oraz pomieszczeń w tym: remont, przebudowa instalacji: grzewczych,
elektrycznych, gazowych i wodno- kanalizacyjnych w budynkach wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń);
2. adaptacji, przebudowy lub remontów budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz
z przyległym otoczeniem na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze znajdujących się na
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terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki
z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy
kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące
pomocą społeczną;
3. poprawy funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych
rewitalizowanego terenu, w tym: budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych
na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (jedynie jako element
szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej
i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów
funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji), budowa, remonty
lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej
na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia, wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni
publicznej;
4. renowacji wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych – tylko w przypadku,
kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego;
5. wsparcia inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie budowy,
przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów ekonomii społecznej.
W działaniach rewitalizacyjnych ważne jest, aby powyższe projekty wynikały z potrzeb
społecznych i realizowały te potrzeby. Niezwykle istotne jest, aby przedsięwzięcia realizowały
następujące cele społeczne:
- dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia,
- dążenie do wysokiej jakości miejsc pracy,
- poprawa dostępu do rynku pracy,
- mobilność geograficzna i zawodowa pracowników,
- dążenie do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich,
- dążenie do przechodzenia młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia,
- zwalczanie ubóstwa,
- włączenie społeczne,
- dążenie do równość płci, niedyskryminacja i zapewnienie równych szans dla wszystkich,
- wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się,
- dążenie do innowacyjnych form organizacji pracy, promowania zdrowia i bezpieczeństwa
w pracy oraz zwiększenia szans na zatrudnienie.
Przyjęte w LPR KROBIA przedsięwzięcia realizują powyższe cele. Efektem tego jest
wyrównanie szans pomiędzy obszarami o wyższym i niższym potencjale rozwoju.
Podejmowane działania w ramach przedsięwzięć przyczynią się do wzmocnienia więzi
wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia
zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy gminy.
Wspomniana kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych
działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na
rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych
na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób
niepełnosprawnych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne LPR KROBIA wspomagają rozwój
osobisty mieszkańców, wpływają na poprawę ich bezpieczeństwa, odnoszą się nawet do kwestii
odpoczynku, rekreacji, turystyki i spędzania czasu wolnego. Ich różnorodność tematyczna
sprawia, że realizując owe projekty potrzeby społeczne będą w pełni zaspokojone: potrzeby
fizjologiczne (usługi, mieszkanie), potrzeby bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed
uszczerbkiem na zdrowiu, bezrobociem, starczą niezdolnością do pracy), potrzeby
przynależności (potrzeby akceptacji, przynależności do grupy) i potrzeby samorealizacji
(potrzeby rozwijania siebie, talentów, zainteresowań, potwierdzenia własnej wartości).
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Złożony przez Gminę Krobia wniosek został oceniony wysoko (co miało odzwierciedlenie
w przyznanej punktacji), dzięki czemu w dniu 17 lipca 2019 r doszło do podpisania umowy
z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja
społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, obejmującego pięć
następujących przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
- Rynek w Krobi miejscem przyjaznym mieszkańcom i przedsiębiorcom;
- Wyspa Kasztelańska –centrum kulturalne i społeczne;
- Bezpieczna droga do szkoły, pracy, na zakupy i do miejsc sportowo-rekreacyjnych
(ulice: Szkolna, plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, prof. J. Zwierzyckiego);
- „Wzdłuż Rowu Krobskiego” – ciąg pieszo-rowerowy nie tylko dla aktywnych;
- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT.
Łączna wartość projektu rewitalizacyjnego wyceniona została na kwotę 17 447 843,23 zł,
z czego kwota dofinansowania wynosi 10 789 592,32 zł.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji wskazanych zostało do realizacji 20 przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, których koszt szacowany jest na kwotę 34 335 000 zł.
Realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na koniec roku 2019
przedstawia poniższa tabela

PONIESIONE
KOSZTY (PLN)

MONTAŻ FINANSOWY

Rynek w Krobi miejscem przy- W trakcie
jaznym mieszkańcom i przed- realizacji
siębiorcom

61 600

Środki własne (inwestycja
realizowana w ramach projektu „Rewitalizacja
społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia
Centrum” – złożony wniosek
o zwrot części kwoty w zakresie kosztów kwalfikowanych
w trakcie weryfikacji)

Wyspa Kasztelańska – centrum W trakcie
kulturalne i społeczne
realizacji

38 050

Środki własne

Bezpieczna droga do szkoły, W trakcie
pracy, na zakupy i do miejsc realizacji
sportowo-rekreacyjnych (ulice:
Szkolna, Plac T. Kościuszki,
Ogród Ludowy, Prof. J. Zwierzyckiego)

53 900

Środki własne (inwestycja
realizowana
w
ramach
projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia
Centrum” – złożony wniosek
o zwrot części kwoty w zakresie kosztów kwalifikowanych
w trakcie weryfikacji)

NAZWA PROJEKTU
REWITALIZACYJNEGO

STATUS
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Cegielnia Pudliszki miejscem Zakładane
do
rekreacji i wypoczynku
realizacji
Etap 1 – adaptacja stawu na
kąpielisko i stawu dla wędkarzy
oraz zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych

0

-

„Wzdłuż Rowu Krobskiego” – W trakcie
ciąg pieszo-rowerowy nie tylko realizacji
dla aktywnych

261 970,26

Środki własne (inwestycja
realizowana
w
ramach
projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia
Centrum” – złożony wniosek
o zwrot części kwoty w zakresie kosztów kwalifikowanych
w trakcie weryfikacji)

Edukacja i Twórczość w przes- Zakładane
do
trzeni pofabrycznej
realizacji
- Muzeum Stolarstwa i Biskupizny

0

-

Centrum Biblioteczno-Kulturalne W trakcie
KROB_KULT
realizacji

24 605,00 zł

Środki własne

„W cieniu kasztanowców” – W trakcie
podniesienie atrakcyjności Parku realizacji
im Jana Pawła II w Krobi

32 001,89

Środki własne

4 133 726,86 zł

3 433 162,16 – WRPO

Krobia miastem
edukacji

Pudliszki Senior+

nowoczesnej W trakcie
realizacji

Zrealizowane

700 564,70 zł – środki
własne
258 234

150 000 – środki krajowe
108 234 – środki własne

Wsparcie i integracja społeczna W trakcie 418 000,00 zł
szansą na usamodzielnienie – realizacji
Stara Gazownia w Krobi

Domachowo - Centrum Kultury W trakcie
Biskupiańskiej
realizacji

994 130,90 zł

Szlak
historyczno-turystyczny Zakładane
do
gminy Krobia
realizacji

0

Środki własne (inwestycja
realizowana
w
ramach
projektu „Krobskie Centrum
Usług Społecznych” – złożony wniosek o zwrot części
kwoty w zakresie kosztów
kwalifikowanych w trakcie
weryfikacji)
494 130,90 zł - Środki własne
500 000,00 zł - PROW
-
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Rozbudowa i modernizacja moni- W trakcie
toringu w centrum Krobi
realizacji

29 000

Środki własne

Adaptacja pałacu w Pudliszkach Zakładane
do
na Dom Pomocy Społecznej
realizacji

0

-

Zakładane
do
realizacji

0

-

Utworzenie alei spacerowej w Zakładane
do
Krobi
realizacji

0

-

Budowa stadionu sportowego w Zakładane
do
Krobi
realizacji

0

-

Oświetlenie i doposażenie ścieżki Zakładane
pieszo-rowerowej
Krobia
– do
realizacji
Pudliszki

0

-

Modernizacja nieczynnej linii Zakładane
do
kolejowej Krobia – Domachowo
realizacji

0

-

„Wirtualny spacer po Krobi”

REALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
w Krobi w dniu 30 marca 2016 roku. Umożliwia on zaplanowanie na najbliższe lata działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalających osiągnąć długofalowe korzyści
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie
celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie
zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Przygotowany dokument pozwoli nie tylko Gminie Krobia, ale również mieszkańcom
i przedsiębiorcom z terenu gminy, wnioskować w nowej unijnej perspektywie finansowej
o środki przeznaczone na termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia, czy też
rozwój odnawialnych źródeł energii.
W skali 2019 roku Gmina realizowała działanie związane z budową instalacji fotowoltaicznych
na budynku Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie (o mocy 16,4 kWp.) oraz zawarła
umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie
montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach świetlic w Sułkowicach i Potarzycy.
Ponadto, udzielono mieszkańcom gminy 20 dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach
i lokalach w łącznej kwocie 60 000,00 zł. Poddano również modernizacji, w zakresie
energooszczędności, dwa budynki gminne. W związku z tym przeprowadzono prace polegające
na wymianie oświetlenia wewnętrznego na LED we wszystkich pomieszczeniach budynku
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administracyjnego w Krobi przy ul. Rynek 1, a także na wymianie oświetlenia wewnętrznego
na LED w świetlicy wiejskiej w Nieparcie.
W 2019 r. funkcjonowały instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na 6 obiektach gminnych
(poniżej screen z monitoringu instalacji wraz z ich wielkością w kWp) oraz powietrzna pompa
ciepła o mocy 20 kW zamontowana w Przedszkolu w Krobi.

W 2019 roku formalnie funkcjonował powołany w 2018 r., z inicjatywy Gminy Krobia, klaster
energii „Zielona energia dla południowo –zachodniej Wielkopolski”. Jego uczestnikami zostały
Gminy Krobia i Miejska Górka, natomiast listy intencyjne w sprawie uczestnictwa podpisali
przedstawiciele Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie.
Partnerami klastra zostali: Emilgrana Poland Sp. z o.o., PPHU Zakład Mięsny Kaczmarek,
Gospodarstwo Rolne w Ziemlinie Witold Skorupka, Acciona Energy Poland Global Sp. z o.o.
Działalność klastra ma na celu wspieranie uczestników i partnerów w dążeniu do stworzenia
na obszarze klastra obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii poprzez
koordynacje i realizacje działań w zakresie m.in:
- planowania, wytwarzania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną oraz równoważenia
zapotrzebowania na energię,
- wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej obszaru klastra,
- poprawy efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw,
lokalnych społeczności i mieszkańców-planowania i realizacji zadań mających na celu
ograniczenie niskiej emisji.
W skali 2019 roku idea klastra nie rozwinęła się. Złożyło się na to szereg czynników, spośród
których można wskazać:
- funkcjonujące ramy prawne dotyczące obrotu energią w ramach klastra. Powołanie
koordynatora np. odrębnej spółki i uzyskanie koncesji jest zabiegiem skomplikowanym,
kosztochłonnym i obliczonym na duże klastry tj. zrzeszające wiele samorządów lub duże
samorządy,
- niewystarczająca pomoc i wsparcie dla nowo tworzonych klastrów ze strony ministerstwa,
- konieczność zaangażowania wykwalifikowanej kadry (problem dostępności),
- postępujące zmiany legislacyjne w zakresie wspierania samowystarczalności energetycznej:
wskazanie możliwości powołania (zwłaszcza w przypadku gmin miejsko-wiejskich)
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spółdzielni energetycznej z wewnętrznym systemem rozliczania energii. Jest to bardziej
dogodne rozwiązanie dla małych samorządów, jednakże jak dotąd brak rozporządzeń
wykonawczych doprecyzowujących zapisy ustawy.
REALIZACJA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZYCH
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i grup szczególnego ryzyka.
Uchwałą Nr XLIX/390/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęto
Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Zgodnie
z określonym w dokumencie systemem monitoringu i ewaluacji ocena stopnia realizacji
i osiągniętych efektów monitorowana jest przez powołany Zarządzeniem Burmistrza Krobi
Zespół ds. Wdrożenia Strategii i przedstawiana Radzie Miejskiej stosownymi uchwałami.
Gmina Krobia gminą równych szans i możliwości
W roku 2019 realizowano następujące działania:
W zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz pracy socjalnej
na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
- współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Krobi - do uczestnictwa w zajęciach CIS
skierowano 14 osób;
- projekt partnerski, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1) Aktywna integracja, „Aktywni
w Powiecie Gostyńskim – integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa”. Realizatorami
projektu byli: Spółdzielnia Socjalna Ecoss/Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Gmina
Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi;
- wsparcie istniejących i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej. Na terenie gminy
działają 3 podmioty ekonomii społecznej: 2 spółdzielnie socjalne oraz Centrum Integracji
Społecznej. Gmina Krobia i jednostki organizacyjne zlecają wykonanie usług istniejącym
podmiotom, kierują do uczestnictwa w CIS, tworzą miejsca praktyk dla uczestników CIS.
W zakresie bezpieczeństwa i promocji zdrowego stylu życia
- wdrażanie programów profilaktycznych, edukowanie społeczności w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa, organizacja spotkań, szkoleń oraz warsztatów ze specjalistami
m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, organizowania akcji i kampanii społecznych,
projektów dotyczących promowania zdrowego stylu życia, zrealizowano zajęcia warsztatowe
z udziałem mediatorów rówieśniczych w szkołach na terenie gminy;
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dostęp
do wsparcia dziennego i stacjonarnego. Osoby, które ze względu na stan zdrowia, w tym
niepełnosprawność, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie
jest w stanie zapewnić im należytej opieki, kierowano do domów pomocy społecznej. Osoby
niepełnosprawne delegowano również do zajęć w placówkach wsparcia - Środowiskowych
Domów Samopomocy. Rozwijano także interdyscyplinarną współpracę w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa oraz promowano integrację ze środowiskiem osób wykluczonych
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lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (z uwagi na wiek, stopień sprawności czy stan
zdrowia). W 2019 r. kontynuowano też realizację Krobskich Dni Seniora – cyklu wydarzeń
kierowany do seniorów z gminy Krobia. Do współorganizacji wydarzenia zaproszono
organizacje, instytucje i grupy nieformalne działające na rzecz seniorów: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, Gminną
Radę Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi Koło nr 3 Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krobi, Klub „Złota Jesień” w Krobi oraz Związek
Emerytowanych Pracowników Oświaty w Krobi;
- funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Pudliszkach w ramach Programu Wieloletniego Senior+
na lata 2015-2020.
W zakresie polepszania warunków mieszkaniowych i wsparcia osób pozostających
bez schronienia lub zagrożonych jego utratą
- udzielano wsparcia w postaci zasiłków, dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- realizowano pomoc FEAD - Żywność dla najuboższych mieszkańców (poprzez Fundację
„Sąsiedzi Sąsiadom” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi), udzielano
schronienia w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz ośrodku interwencji
kryzysowej;
- kontynuowano umowy najmu na lokale socjalne z 7 rodzinami.
W zakresie wzmocnienia systemu wsparcia rodziny
- zintegrowano działania instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny –
współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, MGOPS w Krobi, Policją oraz placówkami
służby zdrowia;
- Akcja Mikołaje – we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
przygotowano paczki dla osób starszych, samotnych oraz dla dzieci z rodzin o niskich
dochodach;
- Wolontariat – pomoc wolontariuszy przy przygotowywaniu paczek świątecznych
oraz organizacji wigilii dla podopiecznych MGOPS;
- oferta aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy społeczne i rodziny – festyny
rodzinne, zawody sportowe, biesiady, akcja Zima, Akcja Lato;
- rozwój gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poprzez działalność
Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz współpracę z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej udzielano schronienia
osobom doznającym przemocy;
- objęcie 12 rodzin wsparciem asystenta rodziny;
- organizacja, przy współpracy z PCPR w Gostyniu, warsztatów dla rodziców, podnoszących
ich kompetencje opiekuńczo - wychowawcze;
- organizacja zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny;
- działalność Punktu konsultacyjnego, w którym porad udzielają: radca prawny (w tym
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej), terapeuta uzależnień oraz psycholog,
- opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021
- współpraca placówek oświatowych z terenu gminy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
(indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców i rodzin).
W zakresie budowania aktywnych społeczności lokalnych
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- realizacja zajęć dot. kultury ludowej, prowadzonych w placówkach oświatowych,
współorganizacja VII Taboru Wielkopolskiego w Starej Krobi oraz Małego Taboru
(dedykowanego dzieciom), wsparcie działalności zespołów folklorystycznych przy Szkole
Podstawowej w Krobi, SP w Starej Krobi, Przedszkolu „Pod Świerkami” w Krobi,
a także działalność grupy „Na Fali”, wsparcie organizacji IX Festiwalu Tradycji i Folkloru
w Domachowie oraz Podkoziołka i Katarzynek,
- udział społeczności szkolnej w uroczystościach patriotycznych;
- organizowanie spotkań informacyjnych, konsultacji, szkoleń dla społeczności lokalnych
oraz organizacji pozarządowych, nakierowanych na aktywność obywatelską, w tym w
szczególności zachęcanie młodzieży szkolnej oraz seniorów do aktywności wolontarystycznej
i udziału w inicjatywach organizacji pozarządowych oraz samorządowych projektach
i programach wsparcia.
W 2019 roku na realizację zadań własnych Gminy Krobia, zleconych organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w ramach otwartych konkursów ofert, przeznaczono kwotę
501 672,18 zł. Współfinansowano także organizację przedsięwzięć służących wspieraniu
i upowszechnianiu idei samorządowej i wdrożeniu programów pobudzania aktywności
obywatelskiej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi jako elementu promocji
gminy.
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