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„Dla mieszkańców, z mieszkańcami i poprzez mieszkańców” 

Przedstawiam Państwu – radnym Rady Miejskiej w Krobi oraz mieszkańcom gminy Krobia 

Raport o Stanie Gminy za rok 2021. Z pewnością poprzedni rok zapisał się w pamięci jako 

trudny czas zmagań z pandemią i jej skutkami. Pojawiały się kolejne fale, a także nowe odmiany 

koronowirusa. Na bardzo wysokim poziomie utrzymywała się zarówno zachorowalność,  

jak i hospitalizacja dotkniętych chorobą pacjentów, w tym również mieszkańców gminy 

Krobia. Wszystko to bez wątpienia oddziaływało na wiele aspektów naszego życia i było 

przyczyną rygorystycznych ograniczeń, do których musieliśmy się stosować. Związane  

z Covid-19 wyzwania i problemy nie pozostawały bez wpływu na funkcjonowanie naszego 

samorządu. Urzędy i szkoły działały w poszczególnych okresach roku w trybie zdalnym, 

ograniczona została działalność przedszkoli, ucierpiały gospodarka, życie kulturalne  

i społeczne. Wiele prac, spotkań, posiedzeń, w tym komisji i sesji Rady Miejskiej w Krobi, 

odbywało się wyłącznie trybie zdalnym. Towarzyszyło temu szereg wydatków, które miały 

wspierać walkę z pandemią. Druga połowa roku to stopniowe łagodzenie skutków pandemii 

(choć w okresie listopad – grudzień odnotowano kolejny szczyt potwierdzonych przypadków 

zakażeń, przy mniejszej ilości zgonów), co pozwoliło wrócić do aktywności, której wyrazem 

była m.in. coraz szersza oferta kulturalna czy sportowo rekreacyjna, skierowana do 

mieszkańców. Kolejne obostrzenia pomagały również znosić szczepienia masowe. W skali 

roku nadal widoczne były jednak negatywne konsekwencje ekonomiczne i finansowe 

wynikające z pandemii. Spowolniony wzrost gospodarczy, rosnąca inflacja, ograniczenie bazy 

dochodów własnych samorządów, w coraz większym stopniu odbijały się na kondycji budżetu 

gminy. Jednak, co chcę w sposób szczególny podkreślić, nie ograniczaliśmy inwestycji, widząc 

w nich szansę również na pobudzanie lokalnego rynku pracy, usług, handlu i produkcji. 

Kontynuowaliśmy i rozpoczynaliśmy duże inwestycje, głównie w oparciu o środki zewnętrzne.  

Raport za 2021 rok stanowi kontynuację, pod względem formy i zakresu, prezentacji działań 

samorządu gminy Krobia, z którą mogliście Państwo się zapoznać w Raportach za trzy  

poprzednie lata. Dokument 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 Raportach, 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. 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 zewnętrznych, a tym samym bez wydatkowania z tego tytułu 

środków publicznych. 

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 tejże nowelizacji, zgodnie z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawienia corocznie organowi 

uchwałodawczemu, w terminie do 31 maja, Raportu o stanie gminy. 

Obecnie prezentowany dokument odnosi się do roku 2021 i jest niejako aktualizacją stanu 

Gminy Krobia, opisanego w Raportach za 2018, 2019 i 2020 rok. Zgodnie z zapisami 

przytoczonej ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje on nie tylko podsumowanie 

działalności burmistrza Krobi, ale przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii  

i uchwał Rady Miejskiej w Krobi.  

Dynamika rozwoju, powodująca podejmowanie nowych wyzwań sprawia, że obecny Raport 

zawiera także istotne informacje na temat zrealizowanych i tych będących jeszcze w fazie 

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 zdobycia lub poszerzenia swej wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu o 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 samorządu 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.  
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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 01.01.2021 r. wynosiła 12 874, a wg stanu na dzień 

31.12.2020 r. 12 790.  

W roku 2021 zmarło 196 mieszkańców gminy, a przyszło na świat 138.  

  Ludność – stan na 31 grudnia  

 2018 2019 2020 2021 

Liczba ludności 12 978 12 928 12 845 12 790 

urodzenia 178 146 156 138 

zgony 164 143 220 196 

 

WŁADZE GMINY  

Burmistrz  

Od dnia 21 listopada 2018 roku funkcję burmistrza Krobi pełni 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 2021 roku burmistrz wydał  160 zarządzeń (wobec 197 w skali ub. roku), w tym:  

-             53 obejmujące zadania finansowe,   

-             31 działań społecznych,  

-             20  sprawy organizacyjne, 

-             25 sprawy oświatowe,   

-             31 inne, dot. dzierżaw, zbycia, 

oraz 61 zarządzeń wydanych jako kierownik Urzędu.  

 

Rada Miejska  

Rada Miejska w Krobi liczy 15 radnych. W 2021 roku odbyło się 45 posiedzeń komisji: Oświaty 

i Spraw Społecznych, Rolnictwa i Rozwoju Gminy,  Budżetu, Rewizyjnej, Skarg, Wniosków 

i Petycji oraz wspólnych posiedzeń komisji.  

Radni procedowali  podczas 12 sesji Rady Miejskiej w Krobi, na których podjęto 108 uchwał, 

w tym m.in.:  
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- 3 obejmujące udzielenie absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Krobi oraz 

sprawozdanie za poprzedni rok budżetowy,  

- 22 uchwał dotyczyło zmian budżetu Gminy Krobia oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Krobia, 

- 8 uchwał dotyczyło udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego, 

które obejmowały przede wszystkim wsparcie prac remontowych i naprawczych na drogach 

powiatowych na terenie gminy Krobia, 

- 8 uchwał z zakresu spraw oświatowych,  

- 10  uchwał dotyczyło podatków, opłat lokalnych, zwolnień, emisji obligacji oraz udzielenia 

dotacji, 

- 4 uchwały dotyczyły działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- 14 uchwał związanych z nabywaniem, zbywaniem lub zmianą nieruchomości położnych na 

terenie gminy Krobia,    

- 3 uchwały dotyczyły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy 

Krobia oraz sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia,  

- 13 uchwał dotyczyło organizacji i zakresu działania Rady Miejskiej w Krobi i jej organów, 

- nadano nazwę nowej ulicy Sportowej w Krobi,  

- przyjęto Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krobia na lata 2021- 2024 z perspektywą 

do roku 2028, 

- przyjęto program „Krobska Karta Seniora”.  

W 2021 roku radni Rady Miejskiej w Krobi złożyli 9 interpelacji i zapytań.  W roku objętym 

raportem dwukrotnie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krobi, które 

zarządzone zostały w związku ze śmiercią radnych śp. Hieronima Urbańskiego i śp. Mariusza 

Ruty. W wyniku wyborów, przeprowadzonych 9 maja i 10 października 2021 r., radnymi Rady 

Miejskiej w Krobi zostali odpowiednio Maciej Jakubczak (okręg nr 3) oraz Krzysztof Perdon 

(okręg nr 8). 
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Urząd Miejski w Krobi   

Według stanu na dzień 01.01.2021 Urząd Miejski w Krobi zatrudniał 43 osoby. W roku 2021 

staż urzędniczy odbyło 6 osób.   

Struktura organizacyjna Urzędu obejmuje cztery wydziały: Organizacyjny, Finansowy, 

Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Spraw Społecznych. 

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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁ GMINY W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH  

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina Krobia jest członkiem związków 

międzygminnych. Możliwość taką 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 w 2009 roku 

z inicjatywy dwóch Gmin - Krobia i Miejska Górka, których celem było przekazanie częściowo 
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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  

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, będącego ogólnopolską platformą 

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 utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce (SNW), w którym Gmina 

Krobia uczestniczy. Dzięki podejmowanej współpracy wieś Domachowo w roku 2021 roku na 

oficjalnej konferencji w Gminie Jemielnica otrzymała certyfikat Sieci Najciekawszych Wsi. 
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- Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, do którego przystąpiła w 2020 roku. 

Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję 

oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, z zachowaniem równowagi 

ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego. 

- Stowarzyszenia Samorządów Południowo - Zachodniej Wielkopolski „Samorząd  

dla zrównoważonego rozwoju”, reprezentującego zrzeszone w nim samorządy w działaniach  

na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych, w tym odnoszących się  

do przeciwdziałania wszelkim planom i próbom powstania kopalni węgla brunatnego  

w południowo-zachodniej Wielkopolsce. 

 

SYTUACJA FINANSOWA W 2021 ROKU  

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA DZIEŃ 

31.12.2021 

WYKONANIE NA 

DZIEŃ 31.12.2021 

wykonanie w % 

DOCHODY OGÓŁEM 77 085 369,88 78 453 905,52 101,78% 

DOCHODY BIEŻĄCE 68 188 657,61 68 190 473,24 100,00% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 8 896 712,27 10 263 432,28 115,36% 

 

WYDATKI OGÓŁEM 82 917 346,88 72 310 401,37 87,21% 

WYDATKI BIEŻĄCE 64 159 450,33 61 236 579,59 95,45% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 18 757 896,55 11 073 821,78 59,04% 

 

DEFICYT-/NADWYŻKA+ -5 831 977,00 +6 143 504,15 ----- 

NADWYŻKA 

OPERACYJNA 

4 029 207,28 6 953 893,65 172,59% 

 

Plan dochodów w roku 2021 według stanu na dzień 31.12.2021 r. ustalono w kwocie 

77 085 369,88 zł, w tym plan dochodów bieżących 68 188 657,61 zł, dochodów majątkowych 

8 896 712,27 zł. 

Dochody zrealizowano w kwocie 78 453 905,52 zł, co stanowiło 101,78% planu, z czego 

dochody bieżące zrealizowano w kwocie 68 190 473,24 zł (100,00% kwoty planowanej), 

dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10 263 432,28 zł (115,36%). 

Plan wydatków na rok 2021 według stanu na dzień 31.12.2021 r. ustalono na poziomie 

82 917 346,88 zł, w tym wydatki bieżące 64 159 450,33 zł, majątkowe 18 757 896,55 zł.  

Wydatki  zrealizowano w kwocie 72 310 401,37, co stanowiło 87,21% planu, z  czego wydatki 

bieżące w kwocie 61 236 579,59 zł (95,44% kwoty planowanej), wydatki majątkowe 

zrealizowano w kwocie 11 073 821,78 zł (59,04% planu). 

Za rok 2021 odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 6 143 504,15 zł, 

wobec planowanego deficytu w kwocie 5 831 977,00 zł oraz nadwyżkę operacyjną 
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w wysokości 6 953 893,65 zł. Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano 

o 12 785 870,65 zł, jednak znaczna część tych środków wynika nie z oszczędności,  

ale z przesunięć terminów realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022. 

W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne nie zrealizowano planowanych kwot 

w wysokości ok. 7,7 mln zł. Przyczyną  niższego wykonania jest harmonogram realizacji  

i płatności głównie w zakresie dwóch zadań – inwestycji drogowych, tj. budowy gminnych 

ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej  

i Kobylińskiej oraz przebudowy Rynku. 

Gmina Krobia oprócz realizacji własnych zadań, podobnie jak w latach poprzednich, 

realizowała w 2021 r. zadania na mocy porozumień z Powiatem Gostyńskim i wspierała Powiat 

w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową czy ochronę zdrowia. Wsparcie to  dotyczyło 

zimowego utrzymania dróg powiatowych, utrzymania ulic w granicach administracyjnych 

miasta, przystanków komunikacyjnych, zieleni przydrożnej, inwestycji drogowych, wsparcia 

dla szpitala powiatowego czy funkcjonowania ratownictwa medycznego – łącznie na te zadania 

przeznaczono ponad 860 tys. zł. Wspólnie z innymi samorządami realizowane były również 

zadania oświatowe, w tym przede wszystkim opieka przedszkolna (na podstawie porozumień z 

gminami: Poniec, Gostyń, Piaski i Pępowo). 

Na poziomie niemal 100% zrealizowano fundusz sołecki w 22 miejscowościach. Środki w 

łącznej kwocie 526 074,26 zł zostały przeznaczone głównie na infrastrukturę świetlic 

wiejskich, drogi i chodniki gminne, ale również na tzw. działania „miękkie”, których celem 

była aktywizacja mieszkańców wsi.   

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W HORYZONCIE CZASOWYM 2005 – 2021 

Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę zmian dochodów i wydatków w ostatnich 17 

latach: 
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W analizowanym okresie dochody i wydatki zwiększyły się 3,5 - krotnie, z poziomu niespełna 

22 mln zł do ponad 70 mln zł. Kilkukrotnie wzrósł również poziom wydatków na inwestycje 

realizowane przez Gminę Krobia. 

Zadłużenie Gminy Krobia w roku 2021 zwiększyło się o 1 300 000,00  zł. W roku 2021 

wykupiono serie obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł, a wyemitowano serie obligacji  

za 2 800 000,00 zł.  

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynikający z wyemitowanych obligacji wynosi 17 

050 000,00 zł. Ponadto Gmina Krobia podpisała umowę na poprawę efektywności oświetlenia 

drogowego, zaliczaną do długu publicznego – wartość umowy 1 808 100,00 zł. 

Razem poziom długu na dzień 31.12.2021 r. to 18 858 100,00 zł. 

Zadłużenie Gminy Krobia stanowi 25,33% zrealizowanych w roku 2021 dochodów i jest to 

wskaźnik nieco wyższy niż w latach poprzednich (było ok. 20%).  

Skąd dochody? W roku 2021 największy udział w dochodach (ok. 1/3) miały dotacje celowe, 

otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne (głównie pomoc społeczna), 

subwencje stanowiły niemal ¼ dochodów, podatki i opłaty lokalne oraz udziały w PIT i CIT to 

ok. 30% dochodów ogółem. Znaczną część dochodów (ok. 13%) stanowiły dotacje i środki na 

zadania inwestycyjne, zarówno w ramach projektów unijnych jak i krajowych. 
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Na co wydajemy? Wśród wydatkowanych środków z budżetu Gminy Krobia podobnie jak  

w roku poprzednim najwyższy udział mają bieżące wydatki na pomoc społeczną i rodzinę, 

których udział jest wyższy niż wydatki oświatowe. Łącznie na te zadania (pomoc społeczna, 

rodzina, oświata)  przeznaczono ponad 47 mln zł, tj. ok. 2/3 wydatków ogółem. Cześć z nich 

dotyczy realizowanych w roku 2021 projektów oświatowych oraz opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wydatki na pomoc społeczną to w znacznej części środki w ramach Programu 500 PLUS. 

Znaczną część wydatków przeznacza się na inwestycje. 
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Jak wspomniano wyżej, w zakresie struktury wydatków od lat najwięcej środków z budżetu 

Gminy przeznacza się na zadania oświatowe oraz pomoc społeczną. W pewnej części zadania 

te są finansowane lub dofinansowywane, jednak z roku na rok w coraz większym stopniu 

realizacja tych zadań finansowana jest z dochodów własnych. 

 

OŚWIATA 

W roku 2021 na zadania oświatowe związane z prowadzeniem szkół podstawowych 

z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli publicznych, dotowaniem przedszkoli 

niepublicznych, funkcjonowaniem świetlic szkolnych, dowozy uczniów do szkół, 

funkcjonowanie stołówek szkolnych i inne zadania, w tym inwestycje w infrastrukturę 

oświatową, przeznaczono łącznie 23 096 364,60 zł. Natomiast dochody z subwencji 

oświatowej, wpływy z dotacji na zadania oświatowe, dofinansowanie z programów rządowych 

i unijnych, wpływy z odpłatności rodziców to 17 130 163,79 zł. Razem różnica za rok 2021 to 

5 966 200,81 zł. W latach poprzednich, tj. 2019 – 2020 do zadań oświatowych „dokładano” 

odpowiednio 5 710 246,24 zł i 6 049 143,38 zł. 

 

Szkolna baza oświatowa na terenie gminy Krobia w podziale na placówki oświatowe 

z obwodami szkolnymi (stan na 1.09.2021 r.). 

L.p.  Nazwa szkoły  Granice obwodu szkoły – miejscowości 

1. Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa 

Zwierzyckiego w Krobi  

Krobia, Grabianowo, Chumiętki, Potarzyca, 

Wymysłowo, Żychlewo, Chwałkowo, Rogowo 
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2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha 

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi  

Pudliszki, Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, 

Karzec, Przyborowo, Ziemlin  

3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej 

w Starej Krobi  

Domachowo, Stara Krobia, Sułkowice, 

Posadowo, Ziółkowo od numeru 38 – 

miejscowość należąca do gminy Gostyń, 

Rębowo z wyjątkiem numerów 23-31 – 

miejscowość należąca do gminy Piaski 

(Pijanowice i Bukownica - miejscowości 

znajdujące się na terenie gminy Krobia 

włączone do sieci szkół gminy Gostyń) 

4. Szkoła Podstawowa Filialna w Sułkowicach 

przy Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Biskupiańskiej  w Starej Krobi  

Domachowo, Stara Krobia, Sułkowice, 

Posadowo, Ziółkowo od numeru 38 – 

miejscowość należąca do gminy Gostyń, 

Rębowo z wyjątkiem numerów 23-31 – 

miejscowość należąca do gminy Piaski 

(Pijanowice i Bukownica - miejscowości 

znajdujące się na terenie gminy Krobia 

włączone do sieci szkół gminy Gostyń) 

5. Szkoła Podstawowa w Nieparcie, prowadzona 

przez Edukacyjny Związek Międzygminny 

Gostkowo - Niepart 

Niepart, Gogolewo, Gostkowo, Rozstępniewo, 

Zmysłowo, Roszkówko  

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych gminy Krobia (stan na 01.09.2021 r.).  

L.p. Nazwa szkoły                     Liczba uczniów   

1. Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa 

Zwierzyckiego w Krobi  

588 uczniów  

2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha 

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi  

286 uczniów 

3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej 

w Starej Krobi  

157 uczniów 

4. Szkoła Podstawowa Filialna w Sułkowicach 

przy Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Biskupiańskiej  w Starej Krobi  

33 uczniów 

5. Szkoła Podstawowa w Nieparcie, prowadzona 

przez Edukacyjny Związek Międzygminny 

Gostkowo - Niepart 

147 uczniów 

 razem 1 211 uczniów 

 

Naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło 1 września 2021 r. łącznie 

145 uczniów.  
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Nazwa placówki 

Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi 

Liczba uczniów 

75 uczniów 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach 

z klasami integracyjnymi 
31 uczniów 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi nie utworzono klasy I 

Szkoła Podstawowa Filialna w Sułkowicach przy Szkole 

Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej  w Starej Krobi 
22 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Nieparcie, prowadzona przez 

Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo - Niepart 
17 uczniów 

razem 145 uczniów 
 

 

W roku 2021 w gminie Krobia funkcjonowały następujące przedszkola i oddziały 

przedszkolne, do których łącznie uczęszczało 497 dzieci (stan na 1.09.2021 r.). 

Nazwa przedszkola       Liczba dzieci  

Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi 221 dzieci 

Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach 

- oddział Chwałkowo  

- oddział Potarzyca 

- oddział Żychlewo 

100 dzieci 

18 dzieci 

20 dzieci 

19 dzieci  

Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 

Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami 

integracyjnymi 

19 dzieci  

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Biskupiańskiej w Starej Krobi 
25 dzieci 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Filialnej 

w Sułkowicach  
25 dzieci 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej 

w Nieparcie, prowadzonej przez Edukacyjny Związek 

Międzygminny Gostkowo - Niepart 

50 dzieci 

razem 497 dzieci  

Na terenie gminy Krobia funkcjonują również dwa przedszkola niepubliczne, do których 

w roku 2021 uczęszczało łącznie 50 dzieci (stan na 1.09.2021 r.). 

Nazwa przedszkola  Liczba dzieci 

Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego 

w Krobi (wcześniej Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” 

w Krobi) 

30 dzieci 

Przedszkole Niepubliczne „Michałek” w Domachowie  20 dzieci 

razem 50 dzieci 
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W roku 2021 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 ubiegłym roku 26 dzieci. Formą pomocy materialnej  

dla uczniów było także zakwalifikowanie części z nich do korzystania z posiłków, 

dofinansowywanych lub refundowanych, w stołówkach szkolnych. Z pomocy tej skorzystało 

54 uczniów. Ponadto szkoły podstawowe w Krobi, Pudliszkach, Starej Krobi i w Nieparcie 

przyznały uczniom w 2021 roku łącznie w dwóch semestrach 166 stypendiów za wyniki 

w nauce i osiągniecia sportowe.  

Zwrotem kosztów zakupu podręczników szkolnych - na łączną kwotę 162 241,28 zł - objętych 

było 1198 uczniów ze wszystkich typów szkół, w tym 4 uczniów z niepełnosprawnością. 

Ponadto, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w 2021 r., skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 uczniom wypłacono świadczenie w łącznej kwocie 

890,00 złotych. 

W 2021 roku Gmina Krobia otrzymała subwencję oświatową w kwocie 14 614 451,00 zł  

oraz dotację celową na dzieci w przedszkolach w wysokości 575 161,00 zł. Wydatki na oświatę  

w 2021 r. wyniosły 23 096 364,60 zł, z czego na wydatki bieżące 22 986 863,50 zł, a na wydatki 

inwestycyjne 109 501,10 zł. Natomiast w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, tzn. funkcjonowaniem żłobka gminnego wydano 

w 2021 roku 576 406,40 zł. 

Ustawa prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, 

o ile dowożenie to zapewniają rodzice. Natomiast dzieciom z niepełnosprawnością 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 bądź też zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na 

zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. Mając na względzie powyższe, w roku 2021 dowożono 491 uczniów do 

szkół i przedszkoli na terenie gminy Krobia. Ponadto 11 uczniów dowożonych było do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Brzeziu. Rodzicom uczniów z niepełnosprawnością zwracano również 

koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych – w przypadku dowożenia ich własnym 

transportem. Ponoszono również wydatki związane z dowozem na zajęcia lekcyjne na basen 

oraz z tytułu wynagrodzenia dla osób opiekujących się dziećmi podczas dowozów. Łączna 

kwota przeznaczona na dowozy wyniosła w 2021 r. 691 312,78 zł. 

Projekty realizowane w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Nazwa projektu Szkoła 

1. Owoce i warzywa w szkole  SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Niepart 
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2. Szklanka mleka  SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Niepart 

3. e-szkoła Wielkopolska 2020 SP Pudliszki 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

4. Nauka poprzez doświadczenia i 

eksperymentowanie w Lokalnym Centrum 

Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji 

SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

5. English binds people together - w ramach projektu 

eTwinning 

SP Krobia 

 

6. Bieg po zdrowie SP Pudliszki 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

7. Czyste powietrze wokół nas SP Stara Krobia 

SP Niepart 

8. Sprzątanie świata SP Pudliszki 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

9. Cyfrowa szkoła SP Pudliszki 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

10. Realizacja elementów planu daltońskiego SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

11. KINOSZKOŁA - interdyscyplinarny Program 

Edukacji Medialnej i Społecznej 

SP Niepart 

12. SKS – Program ogłoszony przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki  

SP Krobia 

SP Stara Krobia 
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SP Niepart 

13. Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” SP Krobia 

14. Skąd się biorą produkty ekologiczne SP Stara Krobia 

 

W roku 2021 uczniowie klasy ósmej przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, którego 

średnie wyniki przedstawia poniższa tabela. 

Przedmiot SP Krobia SP Pudliszki SP Stara 

Krobia 

SP Niepart 

Liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

(%) 

Liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

(%) 

Liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

(%) 

Liczba 

zdających 

Średni 

wynik 

(%) 

język polski 66 52 26 49 15 47 23 48 

matematyka 66 43 26 28 15 46 23 34 

język 

angielski 

66 58 26 45 15 61 23 46 

 

Ogólnopolski  Program Profilaktyki Czerniaka 

W trosce o  mieszkańców gminy Krobia,  działające na  jej terenie szkoły przystąpiły  

w 2019 roku 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 jego celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat 

czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Program skierowany był do 

uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i polegał na „wpleceniu” w treść lekcji zagadnień 

dotyczących czerniaka.  

W ramach programu w okresie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r.  odbyły się 81 godziny 

lekcyjne zajęć, a od kwietnia do czerwca 2022 r, zaplanowano realizację 14 godzin lekcyjnych. 

W realizacji zajęć udział wzięło 14 nauczycieli i 314 uczniów klas VII i VIII.  

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami. 

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom opieki stomatologicznej. Ponieważ  

w placówkach oświatowych na terenie gminy Krobia nie funkcjonują gabinety 

stomatologiczne, zgodnie z w/w ustawą Burmistrz Krobi zawarł porozumienia z podmiotami 

wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. Po rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 nastąpiły 

uzgodnienia treści porozumień z podmiotami świadczącymi usługi stomatologiczne, dzięki 

którym uczniowie dwóch szkół będą mieli możliwość skorzystania z tych usług. Porozumienie 
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na realizację bezpłatnej opieki stomatologicznej nad uczniami podpisały następujące podmioty 

lecznicze: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Hernik Krzysztof w Krobi dla uczniów 

Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi oraz Urszula Łapawa Prywatna 

Praktyka Stomatologiczna w Miejskiej Górce dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ziemi 

Biskupiańskiej w Starej Krobi i Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach. 

 

Edukacja a epidemia SARS-CoV-2 

Rok szkolny 2020/2021 był drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię 

koronowirusa była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. Pomocą w realizacji 

podstawy programowej był m.in. sprzęt komputerowy, zakupiony przez krobski samorząd  

w 2020 r. w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likwidacja Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie  

9 marca 2021 r. Rada Miejska w Krobi podjęła Uchwałę Nr XXXI/253/2021 w sprawie  

likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie z klasami integracyjnymi  

przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi. 

Placówka przestała funkcjonować z końcem roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie 

zlikwidowanej szkoły filialnej od 1 września 2021 r. kontynuują naukę w Szkole Podstawowej 

im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi.  
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Za podjęciem takiej decyzji przemawiały następujące aspekty: analiza danych  

demograficznych, organizacja i finansowanie placówki, pozytywna opinia Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty oraz pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Krobi 

W dniu 23 czerwca 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej 

w Krobi w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum 

Usług Wspólnych w Krobi oraz nadania jej statutu.  

Centrum Usług Wspólnych w Krobi, jako nowa jednostka organizacyjna Gminy, rozpoczęło 

swoją działalność z dniem 1 stycznia 2021 roku. Obszar powierzonych obowiązków jednostce 

obejmuje sprawy: finansowo – księgowe, informatyczne, prawne oraz administracyjno – 

organizacyjne w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi do lat trzech. Centrum Usług Wspólnych 

w Krobi obsługuje następujące jednostki organizacyjne gminy: Szkołę Podstawową 

im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi,  Szkołę Podstawową im. Stanisława Fenrycha  

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi,  Szkołę Podstawową im. Ziemi Biskupiańskiej w 

Starej Krobi,  Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi, Przedszkole 

Samorządowe w Pudliszkach, Żłobek Gminny w Krobi, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Krobi.  

 

POLITYKA SPOŁECZNA  

Politykę społeczną samorząd realizuje przede wszystkim 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 2021 r. kadrę ośrodka stanowiło 19 osób.  

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 2021 r. wynosił 23 667 986,74 zł (dla porównania – 23 056 717,73 zł  

w roku 2020). 

W znacznej mierze zadania dotyczące pomocy społecznej czy rodziny (taką nazwę nosi 

rozdział, w którym ewidencjonuje się środki na program świadczeń rodzinnych  

i wychowawczych) są zadaniami zleconymi, tj. co do zasady finansowanymi w 100%  

ze środków z budżetu państwa. Jednak wiele zadań, w tym dotyczących zapewnienia opieki 

administracyjnej świadczeń z pomocy społecznej jest finansowane tylko w części. Stąd na 

zadania dotyczące tej niezwykle ważnej sfery działalności gminy w roku 2021 otrzymano 

wsparcie w wysokości 21 312 018,38 zł, wydatki wynosiły 23 221 041,28 zł, były więc wyższe 

o 1 909 022,90 zł. W latach poprzednich, tj. 2019 – 2020 do zadań związanych z pomocą 

społeczną i rodziną z dochodów własnych „dokładano” odpowiednio 1 767 799,63 zł  

i 1 808 733,75 zł.   
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Najczęstsze powody przyznania pomocy w 2021 r. to: długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.  

Ilość osób i rodzin objętych różnymi formami pomocy społecznej obrazują wykresy.  
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Informacje na temat poszczególnych form pomocy społecznej  

 

Lp 

 

Zakres informacji 

 

2020 

 

2021 

1 Liczba osób korzystających z zasiłku stałego  24 32 

2 Kwota świadczeń – zasiłek stały (w zł) 138 357,74  155 739,00 

3 Liczba  osób korzystających z zasiłku okresowego  6 2 

4 Kwota świadczeń – zasiłek okresowy (w zł)  7 707,50 2 770,00 

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”  

137 157 

6 Kwota świadczeń – zasiłek celowy (w zł)  281 189,00 320 820,00 

7 Liczba osób korzystających ze świadczeń niepie-

niężnych  

43 32 

8 Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych  13 10 

9 Kwota świadczeń - usługi opiekuńcze (w zł)  109 750,00 107 445,00 

10 Liczba osób korzystających ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi   

2 3 

11 Kwota świadczeń - specjalistyczne usługi opie-

kuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

(w zł)  

17 880,00 42 150,00 

12 Liczba uczestników Centrum Integracji Społecznej  14 12 

13 Liczba osób przebywających w domach pomocy 

społecznej  

18 21 

14 Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy 

społecznej w zł  

583 232,00 564 278,00 

15 Posiłek – liczba osób          25 16 

16 Kwota świadczeń – posiłek (w zł)    10 349,00 11 679,00 
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Pozostałe świadczenia  

Lp Zakres informacji 2020 2021 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE   

1 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych (stan na dzień 31.12) 

606 605 

(w tym 19 

świadczeń 

pielęgnacyjnych i 

29 świadczeń 

rodzicielskich) 

2 Wysokość wypłaconych świadczeń rodzin-

nych (w zł) 

4 245 477,00 4 635 171,93 

3 Liczba rodzin korzystających z zasiłków dla 

opiekunów (stan na dzień 31.12) 

7 4 

4 Wysokość wypłaconych zasiłków dla opie-

kunów (w zł) 

52 700,00 35 060,00 

5 Liczba rodzin  korzystających z jednora-

zowego świadczenia "Za życiem" (stan na 

dzień 31.12) 

0 2 

6 Wysokość wypłaconych świadczeń "Za ży-

ciem" ( w zł) 

0,00 12 000 

 ( 3 świadczenia ) 

 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  

7 Liczba dzieci korzystających ze świadczeń 

wychowawczych 500+  (stan na  31 grudnia) 

2478 2476 

8 Wysokość wypłaconych świadczeń wy-

chowawczych (500+) (w zł) 

15 005 760,90 15 104 566,90 

 FUNDUSZ ALIMANTACYJNY  

9 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego (stan na dzień 

31.12) 

28 29 

10 Wysokość świadczeń wypłaconych z fun-

duszu alimentacyjnego (w zł) 

242 800,00 246 000,00 

11 Liczba dłużników w gminie               43 38 

12 Liczba przeprowadzonych wywiadów 

alimentacyjnych i oświadczeń majątkowych  

9 19 
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13 Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika 

za uchylającego się od zobowiązań alimen-

tacyjnych 

1 3 

14 Liczba złożonych wniosków do proku-

ratury o ściganie za przestępstwo okreś-

lone w art. 209 § 1 KK 

4 62 

15 Liczba złożonych wniosków do starosty   

o zatrzymanie prawa jazdy 

2 1 

16 Liczba złożonych wniosków o aktywizację 

zawodową do powiatowego urzędu pracy 

4 3 

17 Ilość podjętych działań wobec dłużników 

alimentacyjnych 

73 206 

 DODATKI MIESZKANIOWE I ENEGETYCZNE  

18 Liczba rodzin korzystających z dodatków 

mieszkaniowych 

61 52 

19 Wysokość wypłaconych dodatków miesz-

kaniowych (w zł) 

105 898,19 97 583,33 

20 Liczba rodzin korzystających z dodatków 

energetycznych 

26 14 

21 Wysokość wypłaconych dodatków ener-

getycznych (w zł) 

3 647,13 2 049,13 

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 2021 r. 13 rodzin. Gmina ponosi również koszty pobytu dzieci   

w pieczy zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Lp Zakres informacji 2020 2021 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ   

1  Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej  

4 6 

2  Wydatkowana kwota związana z umiesz-

czeniem dziecka w pieczy zastępczej (w zł)  

15 661,53 20 417,40 

3  Liczba dzieci umieszczonych w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej  

4 1 
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4  Wydatkowana kwota związana z umiesz-

czeniem dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej (w zł)  

37 202,85 23 443,54 

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest  koordynatorem projektu WRPO na lata 

2014-2020, dotyczącego utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych: Oś 

priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe.  

W ramach projektu świadczone są usługi w zakresie: 

 - mieszkań chronionych dwojakiego rodzaju: wspieranych (wspomagane) i treningowych. 

Obydwa przeznaczone są dla czterech osób niesamodzielnych,  

- klubu seniora - miejsca spotkań dla osób starszych, warsztatów terapeutycznych, rozwijania 

swoich zainteresowań oraz zajęć rehabilitacyjnych  

- domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W Krobskim Centrum Usług 

Społecznych znajduje się również siedziba Środowiskowego Dom Samopomocy, który został 

przeniesiony z  Chwałkowa, 

- Centrum Sali Doświadczenia Świata, będącego innowacyjnym rozwiązaniem i formą terapii 

działającej na wszystkie zmysły,  

- opieki wytchnieniowej, skierowanej do opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych  

i niesamodzielnych.  

Dodatkowo, w ramach projektu pilotażowo, przewidziano wdrożenie systemu teleopieki  

(w sytuacji zagrożenia życia system alarmuje opiekunów lub służby ratownicze). 

     

Gmina Krobia (lider projektu)  w partnerstwie z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA, Gminą 

Révfülöp z Wegier, Gminą Velky Meder ze Słowacji oraz organizacjami ERGON z Czech  
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i SIEC z Północnej Macedonii realizować będą projekt pn. Budowanie międzynarodowych 

mostów – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie lokalnego wzmocnienia 

ekonomicznego”. Kontynuacja działań opierać będzie się na wynikach wspieranego przez 

Fundusz Wyszehradzki projektu "Gospodarka społeczna bez barier". Projekt będzie 

wspierał międzynarodową wymianę dobrych praktyk, tworzenie sieci kontaktów w zakresie 

włączenia społecznego,  wykorzystanie praktyk międzynarodowych w celu pobudzenia władz 

lokalnych i przedsiębiorstw społecznych do wykorzystywania przedsiębiorczości społecznej 

jako narzędzia wzmocnienia pozycji społeczno-gospodarczej grup marginalizowanych, 

szczególnie w odniesieniu do seniorów oraz promowanie turystyki kulturowej. Realizacja 

projektu rozpocznie się w kwietniu 2022 r. Gmina Krobia na ten cel uzyskała dofinasowanie ze 

środków Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 31 250 euro.  

W roku 2021 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program ministerialny 

dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Była to Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. 

Ośrodek realizuje program FEAD – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współpracuje 

w tym celu z Fundacją „Sąsiedzi Sąsiadom” w zakresie dostarczania żywności dla 

najuboższych mieszkańców naszej gminy. Dzięki tej współpracy 200 osób wytypowanych 

przez nasz ośrodek korzystało z pomocy żywnościowej. Dystrybucją produktów zajmuje się 

fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom”. W ubiegłym roku z tej formy pomocy mogły skorzystać osoby 

będące w kwarantannie, oczywiście spełniające odpowiednie kryteria dochodowe.  

W okresie przedświątecznym, podobnie jak w poprzednich latach wspólnie ze 

Stowarzyszeniem „Dziecko” została zorganizowania akcja społeczna pn. „Mikołaje 2021”. 

Dzieci i młodzież ze szkół z Gminy Krobia przygotowały i przekazały do ośrodka paczki z 

artykułami chemicznymi, które zostały doręczone przez pracowników socjalnych oraz 

młodzież rodzinom najbardziej potrzebującym. W 2021 r. pomoc skierowano do osób 

starszych, samotnych oraz rodzin z dziećmi.  

Bardzo dobrze układa się współpraca ze środowiskiem seniorów, skupionych w różnych 

organizacjach. Z uwagi na obostrzenia w kraju związane z sytuacją epidemiologiczną cały czas 

pracownicy ośrodka pozostawali w kontakcie z seniorami, informując ich o możliwości 

skorzystania z naszej pomocy przy zrobieniu zakupów, wyprowadzaniu psa itp., uruchomiliśmy 

dodatkowy telefoniczny dyżur psychologa dla seniorów i osób w kwarantannie. 

Wraz z Gminną Radą Seniorów udało się wdrożyć w Gminie Krobia „Krobską Kartę Seniora”.  

Do zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi należy prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Zadanie to jest realizowane w postaci 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii, stanowiących część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych.  
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Inne działania: 

- udzielano dotacji dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Rodziny 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na realizacje zadania pn. „Zapewnienie schronienia ofiarom 

przemocy w rodzinie, w tym udzielania natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej 

oraz wsparcia”; 

- rozwijano szeroko pojętą profilaktykę polegającej na organizowaniu warsztatów, 

ogólnodostępnych spotkań na temat uzależnień, współuzależnieni i form pomocy  

oraz konkursów tematycznych z dziedziny profilaktyki; 

- prowadzono warsztaty profilaktyczne; 

- organizowano i prowadzono zajęcia czasu wolnego w czasie roku szkolnego i wakacji (Akcja 

lato, Akcja zima), mających na celu promowanie wolnego od uzależnień zdrowego stylu życia; 

- wspierano działalność instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się statutowo 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wsparto Centrum Integracji Społecznej 

poprzez dofinansowanie zajęć reintegracyjnych dla osób borykających się z problemem 

alkoholowym; 

- prowadzono działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

która zajmuje się również opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

 

GMINNA  STRATEGIA 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 XXXIX/327/2021 Rady Miejskiej w Krobi  

z dnia 25 listopada 2021 r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2021-2027. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

W roku objętym raportem na terenie gminy Krobia funkcjonowało 16 jednostek OSP (2 

włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - Krobia i Pudliszki, 1 jednostka 

typu „S” - samochodowa - Gogolewo, 13 jednostek „M” - miejscowego działania - Bukownica, 

Chwałkowo, Domachowo, Niepart, Posadowo, Potarzyca, Przyborowo, Rogowo, Stara Krobia, 

Sułkowice, Wymysłowo, Ziemlin, Żychlewo). Liczba członków OSP na terenie gminy 

wynosiła 964, w tym 84 mogących brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Funkcjonowało też 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 81 członkami oraz Dziecięca 

Drużyna Pożarnicza w Pudliszkach, licząca 15 członków. Od 2018 r. w dyspozycji OSP 

znajduje się 6 pojazdów, w tym 2 ciężkie,  3 średnie, 1 lekki.   

W 2021 r. jednostki OSP z gminy Krobia odnotowały 153 interwencje, w tym OSP Krobia – 

120, OSP Pudliszki – 38, OSP Gogolewo – 6, a łączny czas działania jednostek wyniósł 



27 

 
 
 

183 godziny. Z budżetu Gminy Krobia na ochronę przeciwpożarową wydatkowano ponad 185 

tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie kryzysowe  

2021 rok, podobnie jak rok 2020, upłynął w kraju i na świecie m.in. pod znakiem walki  

z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ta nadzwyczajna sytuacja nie ominęła również gminy 

Krobia, gdzie ograniczona została aktywność w wielu obszarach działalności samorządu,  

ale także w sferze życia społeczno-gospodarczego mieszkańców. W zależności od sytuacji 

epidemiologicznej i wydawanych z tego tytułu rozporządzeń, w 2021 r. wielokrotnie 

ograniczana była działalność Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, w tym Kina 

„Szarotka”, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krobia, co skutkowało m.in. wstrzymaniem 

realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Wiele zmian i ograniczeń dotknęło nie tylko 

dorosłych, ale również dzieci i młodzież, którzy obowiązek szkolny realizowali częściowo  

w trybie zdalnym. Blisko 30 tys. zł. przeznaczone zostało w 2021 r. z budżetu Gminy Krobia 

na wsparcie podmiotów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie koronawirusa. 

20 tys. zł z tej kwoty przekazane zostało w formie dotacji SPZOZ w Gostyniu (Szpitalowi im. 

K. Marcinkowskiego) na zakup tlenu medycznego oraz środków ochrony osobistej, 

wykorzystywanych przez personel szpitala, w tym przez zespoły ratownictwa medycznego.  

29 sierpnia 2021 r., w mobilnym punkcie szczepień zlokalizowanym w auli Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, przeprowadzona została akcja szczepień 

przeciwko COVID-19, w której udział wzięło 89 osób. Koszt organizacji i promocji szczepień 

wyniósł blisko 10 tys. zł i w całości pokryty został ze środków pozyskanych na ten cel przez 

krobski samorząd z budżetu państwa. Kontynuowana była również, koordynowana przez Urząd 

Miejski w Krobi, akcja transportu mieszkańców gminy na szczepienia w punktach szczepień 

zlokalizowanych przy ośrodkach zdrowia w Krobi i Pudliszkach, w którą bezpośrednio 

zaangażowani byli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi. 
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Chociaż jak wspomniano powyżej, sytuacja epidemiczna w naszym kraju wymusiła 

wprowadzenie szeregu ograniczeń w działalności instytucji publicznych, mieszkańcy gminy 

cały czas mieli możliwość załatwiania spraw urzędowych czy też uzyskania wsparcia ze strony 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.  

2021 rok przyniósł jednak nie tylko przedłużenie stanu epidemii wynikającej z COVID-19. 

Wielu producentów rolnych oraz hodowców drobiu zmierzyć się musiało z obostrzeniami 

wynikającymi z afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków. Mając  

na względzie szeroko pojęte bezpieczeństwo, a także sytuację ekonomiczną producentów 

trzody chlewnej z terenu subregionu leszczyńskiego, 12 października odbyło się w Krobi 

spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, 

którego inicjatorem był krobski samorząd. Burmistrz Krobi uczestniczył również w spotkaniu 

z Ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, podczas którego przedstawiony został szereg postulatów, 

istotnych dla bezpieczeństwa ekonomicznego i żywnościowego hodowców trzody chlewnej  

z terenu województwa wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 związanych  

z funkcjonowaniem Farmy Wiatrowej Krobia Południe. Spośród terenów przeznaczonych pod 

tzw. zabudowę kubaturową największy udział na koniec roku 2021 stanowią tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 159,5 ha), tereny działalności produkcyjno-usługowej  

(ok. 107,1 ha) oraz tereny mieszkaniowo-usługowe (ok. 27,4 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 roku 2021 wydano 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z które 

dotyczyły budowy linii elektroenergetycznych. W zakresie inwestycji nie stanowiących 

realizacji celu publicznego wydano z kolei 68 decyzji o warunkach zabudowy, z czego 38 

decyzji dotyczyło inwestycji z zakresu zabudowy zagrodowej (budynki gospodarcze, 

inwentarskie, budowle rolnicze, budynki mieszkalne), natomiast 20 decyzji zezwalało  na 
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realizację obiektów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostałe decyzje związane 

były z budową z zakresu zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz odnawialnych źródeł energii. 

Łącznie wydano decyzje o warunkach zabudowy dla obszaru około 60,4 ha. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE, KOMUNALNE I Z ZAKRESU 

OCHRONY ŚRODOWISKA. 

Inwestycje infrastrukturalne  

W 2021 r. zrealizowano m. in. następujące inwestycje: 

 

1. Odbudowa równowagi biologicznej oraz poprawa stanu  i potencjału ekologicznego w 

zbiornikach wodnych w Wymysłowie, Sułkowicach i Krobi. Zamierzeniem 

przeprowadzonych działań było usunięcie organicznego osadu dennego na poziomie 

min. 30% rocznie oraz całkowita likwidacja odorów gnilnych występujących w 

zbiornikach wodnych. Koszt to 133 380,00 zł.  

 

2. Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego drogi gminnej dz. 294 w miejscowości  

Gogolewo. W ramach realizowanych prac, na odcinku 1,1 km i szerokości  4 m, 

wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża, a następnie ułożono nawierzchnię  

z tłucznia granitowego stabilizowanego mechanicznie. Wartość wykonanych robót 

wyniosła 142 008,54 zł brutto. 
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3. Rozpoczęcie budowy gminnych ciągów komunikacyjnych ul. Polnej, ul. Targowej oraz 

łącznika ul. Polnej, Targowej i Kobylińskiej. W zakresie inwestycji zrealizowano 

odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie przepustu z rur stalowych 

karbowanych oraz dokonano rozbiórki budynku kolidującego z realizowana inwestycją 

– 262 954,28 zł brutto w skali 2021 r.,  

 

4. Zakończono przebudowę ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac T. Kościuszki, 

Ogród Ludowy, Prof. J. Zwierzyckiego. Zakres prac obejmował przede wszystkim 

budowę jezdni, kontrapasa dla ruchu rowerowego, chodników, miejsc parkingowych, 

kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, a także montaż nowego 

oświetlenia, budowa podziemnego zbiornika do retencjonowania wody o pojemności 

115m3. Zmiany nastąpiły na Placu Tadeusza Kościuszki oraz przed budynkiem Szkoły 

Podstawowej. W pierwszej z lokalizacji zwężono odcinek jezdni (do szerokości 6m), 

a na chodnikach posadzono 5 drzew – grusz drobnoowocowych, ustawiono ławkę 

z kwietnikiem. Z kolei na terenie przed obiektem szkolnym wydzielono specjalne 
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miejsca parkingowe dla autobusów szkolnych. Wartość zadania wyniosła 3 275 245,44 

zł.  

Przeprowadzono również kampanię informacyjną o bezpiecznym poruszaniu się 

w strefie zamieszkania z kontrapasem. 

 

      
5. Zakończono przebudowę ulicy Cichej i Kwiatowej w Krobi. Zakres inwestycji 

obejmował wymianę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na kostkę brukową 

betonową, przebudowę chodników oraz zjazdów na posesję oraz modernizację 

kanalizacji deszczowej. Łącznie przebudowano 3 339 m2 nawierzchni jezdny 

i chodników, oraz wykonano 317 mb sieci kanalizacji deszczowej. Koszt wykonanych 

robót wyniósł 1 009 460,52 zł. 

 

6. Zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnego na długości 116 mb z kostki brukowej 

betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami 

ulicznymi, a także budowę zbiornika retencyjnego rurowego z rur PEHD DN 1200 mm 

o pojemności 28,3 m³ wraz z separatorem lamelowym z osadnikiem na działkach 

gminnych nr 1561, 1534/4 i 1535 w Krobi. Nowo powstały ciąg komunikacyjny stanowi 
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dojazd do żłobka gminnego oraz Krobskiego Centrum Usług Społecznych. Wartość 

wykonanych prac wyniosła 369 285,51 zł brutto. 

 

 

7. Rozpoczęto prace związane z przebudową Rynku w Krobi. Zakres robót obejmuje  

przede wszystkim przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego  

i kołowego, miejsc parkingowych, budowę nowego oświetlenia, sieci 

elektroenergetycznej oraz renowację odwodnienia. Pojawią się również nowe elementy 

małej architektury. Zmianie ulegnie ponadto zagospodarowanie terenów zielonych. 

Koszt zrealizowanych prac rozbiórkowych i kanalizacyjnych w 2021 r. wyniósł 

450 684,28 zł brutto  

 

8. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 751045P w miejscowości Kuczyna. 

Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej oraz zjazd na posesję na powierzchni 

230 m2 ograniczonych krawężnikiem drogowy od strony jezdni i obrzeżem betonowym 

od strony pasa zieleni. Łączna wartość zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła 

15 205,26 zł brutto.  
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9. Utwardzenie odcinka drogi gminnej na działce nr 109/1 w miejscowości Niepart. 

Wykonano nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej na podsycę cementowa 

piaskowej w ilości 300 m2. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 62 979,14  

 

10. Utwardzenie odcinka drogi gminnej na działce nr 150 w miejscowości Stara Krobia. 

Wykonano nawierzchnie drogi z kostki brukowej betonowej na posypce cementowo – 

piaskowej w ilości 225 m2. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 39 150,90 zł  

 

11. Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 754545P na działce nr 88/1 w miejscowości 

Posadowo. Wykonano budowę drogi z płyt betonowych typu PDTP o wymiarach 

120/80/16 cm w układzie parowym na 10 cm podsypce z piasku gruboziarnistego na 

odcinku 160mb oraz utwardzenie zjazdów i skrzyżowania z kostki brukowej betonowej 

w ilości 115 m2. Wartość zadania 120 070,63 zł brutto  

 

12. Zakończono budowę Centrum Biblioteczno-Kulturalnego „KROB_KULT”. Inwestycja 

zrealizowana na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU),  

w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach projektu pn. Rewitalizacja społeczno - 

przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum.  Budynek o pow. użytkowej 

ok. 630m2, zlokalizowano przy Szkole Podstawowej w Krobi, a w ramach niego 

wygospodarowano pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, 

pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną. Całkowity koszt wykonania 

inwestycji wyniósł 5 282 800,90 zł brutto . 
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13. Zakończono budowę sceny muzycznej w miejscowości Pijanowice. Scena muzyczna 

wykonana z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 6,40 x 4,32, dach  

o konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową. Łączna wartość zadania 48 673,57 

zł brutto. 

  

14. Zakończono prace modernizacyjne elewacji budynku oddziału Przedszkola 

Samorządowego w Żychlewie 8. W ramach prac wykonano remont komina, pokrycia 

dachu i ścianki ogniowej, remont elewacji,  wykonano opaskę wokół budynku, 

wymieniono skrzynkę gazową. Łączna wartość inwestycji wyniosła 36 001,10 zł brutto. 
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15. Zakończono przebudowę i remont pomieszczeń remizy strażackiej wraz z budową 

instalacji gazowej w Chwałkowie 76A. Łączna wartość zadania wyniosła 86 679,60 zł 

brutto.   

 

 

16. Zmodernizowano infrastrukturę boiska sportowego w Chwałkowie. Zamontowano 

ogrodzenia z siatki o wysokości 6 m i długości 26 m z siatką polipropylenową 

bezwęzłowa składającą się z 7 stalowych słupów. Dokonano montażu dwóch 12 m 

słupów oświetleniowych. Łączna wartość zadania 30 671,28 zł brutto.  

17. Rozpoczęto prace związane z „Świadczeniem usługi oświetleniowej – poprawy jakości 

oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia”. Celem 

inwestycji jest: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy 

zainstalowanych urządzeń/opraw, zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia – 

kosztów usuwania awarii, zwiększenie skuteczności oświetlenia poprzez zastosowanie 

oświetlenia o wyższych parametrach technicznych, uzupełnienie oświetlenia we 

wskazanych miejscach przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. 
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Nasadzenia drzew oraz nowe tereny zielone 

 

1. Dokonano nasadzenia 100 sztuk drzew w pasie drogi gminnej za kwotę 18 000,00 zł brutto. 

 

 
 

 

Zagospodarowano teren przy drodze gminnej ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi sadząc 

14 szt. drzew oraz 369 szt. krzewów o łącznej wartości 45 966,71 zł brutto. 
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2. Zagospodarowano teren przy ul. Ogród Ludowy 2 w Krobi – działka gminna nr 1107/3 

wykonując ogród deszczowy długości 44,3 m o szerokości 1 m z instalacją doprowadzająca 

wody odpadowe rurą PCV z dachu, rozprowadzony rura drenarską, wykop uzupełniony 

kamieniem 16-32 i nasadzeniami drzew – łączne koszty zadania 40 668,49 zł brutto. 

 

 

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wymianę źródła ogrzewania 

W roku objętym raportem udzielono 16 dotacji, w łącznej kwocie 64 000,00 zł, na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast na wymianę źródeł ogrzewania udzielono 28 

dotacji na łączną wartość 84 000 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 gminy: Krobia, 

Pępowo, Pogorzela i Kobylin. W roku 2021 przyłączono do sieci wodociągowej 40 nowych 

podmiotów (liczba przyłączy wynosi obecnie 2362), a także rozbudowano sieć wodociągową 

o długość 1,5 kilometra (obecnie 122,369 kilometrów). Do sieci kanalizacji sanitarnej 

podłączono 28 nowe podmioty (obecnie 1557) natomiast rozbudowano ją o odcinek o długości 

461  metra (obecnie 65,212 kilometra). Ponad to zakończono rozpoczętą w 2017 roku 

inwestycję pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ziemlin”  

oraz zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuczynka oraz na ul. Jana Piko 

w Krobi. 
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Pozyskane tereny pod infrastrukturę oraz drogi 

 

Gmina Krobia w 2021 roku powiększyła zasób nieruchomości gminnych m. in.   

o nieruchomości  położone w Krobi, przeznaczone pod drogi publiczne o powierzchni 0,1693 

ha, które w związku z realizacją postanowień miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego zostały przejęte z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami i za odszkodowaniem. Ponadto Gmina Krobia stała się 

z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Gostyńskiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Fabrycznej w ciągu dróg gminnych  

nr 754534P i 754540P właścicielem działek położonych w Pudliszkach o łącznej powierzchni 

0,0666 ha. Aktem notarialnym w drodze darowizny została nabyta także działka położona  

w Domachowie przeznaczona pod drogę o powierzchni 0,1295 ha, łącząca główną drogę m.in. 

z Gościńcem Biskupiańskim. Poza drogami do zasobów Gminy Krobia dołączyły również 

nieruchomości przeznaczone pod budowę stadionu w Krobi o łącznej powierzchni 0,3059 ha. 

Dwie działki pod stadion zostały nabyte w drodze zamiany nieruchomości, a jedna działka  

w drodze procedury wywłaszczeniowej prowadzonej na wniosek Gminy Krobia przez Starostę 

Gostyńskiego. Gmina Krobia stała się także właścicielem placu o powierzchni 0,5000 ha  

w Chwałkowie, na którym przechowywane jest kruszywo. Po wielu latach starań została 

przejęta od PKP działka o powierzchni 1,4117 ha, która przyczyni się do realizacji  kolejnego 

zadania ujętego  w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krobia obejmującego utworzenie 

alei spacerowej w Krobi. 

 

 

Usuwanie azbestu 

 

W 2021 roku Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 108.000,00 zł na zadanie pn. „Zbieranie, 

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia”.  

Od września 2021 roku mieszkańcy gminy Krobia mogli składać wnioski. W wyniku realizacji 
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przedmiotowego zadania w 2022 r. uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 

202,470 Mg wyrobów zawierających azbest. 

 

 

Inwestycje w place zabaw i obiekty sportowe 

 

1. Wykonano nową siłownie zewnętrzna w miejscowości Gogolewo. W skład nowo 

powstałego obiektu wchodzą urządzenia: orbitrek z pylonem, stepper, wyciąg górny  

z pylonem, wyciskanie siedząc, wioślarz. Łączna wartość zamontowanych urządzeń 

24 518,02 zł brutto  

2. Doposażono plac zabaw Grabianowie w nową huśtawkę bocianie gniazdo, dwie ławki 

z oparciem oraz bramkę do piłki ręcznej. Łączne koszty zakupu urządzeń wyniosły 

9 048,20 zł brutto  

 

 

Przedsięwzięcia oraz akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska 

 

Na koniec roku 2021 na obiektach gminnych zlokalizowanych jest łącznie 672 paneli 

fotowoltaicznych o mocy 188 kW. 
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W 2021 r. odbyły się dwie akcje sprzątania terenu gminy Krobia pod hasłem „Czysta gmina”, 

w których uczestniczyli mieszkańcy gminy, w tym pracownicy oraz podopieczni żłobka, 

przedszkoli i szkół, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Krobia, sołtysi, radni, 

członkowie organizacji pozarządowych, a także pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej  

w Chumiętkach i ich opiekunowie. W pierwszej edycji akcji, która odbyła się w maju wzięło 

udział  blisko 700 uczestników, z kolei do wielkiego sprzątania gminy zorganizowanego  

w trzeci weekend września włączyło się 655 osób.  
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W czerwcu 2021 r. został ogłoszony konkurs fotograficzny pod nazwą „Kwitnący ogród lub 

balkon”, promujący m.in. nasadzenia sprzyjające pszczołom, walory przyrodnicze gminy 

Krobia, architekturę zieleni oraz estetykę nieruchomości. Zadaniem uczestników konkursu było 

wykonanie fotografii swojego ogrodu lub balkonu, ukazującą nasadzenia kwiatów bądź innych 

roślin miododajnych. Na konkurs wpłynęło łącznie 27 zgłoszeń, a jego laureatów ogłoszono 

podczas festynu zorganizowanego z okazji „Wielkiego Dnia Pszczół” w Parku im. Jana Pawła 

II w Krobi.  

 

 
W 2021 r. utworzono pierwszy w gminie Krobia, a także pierwszy w powiecie gostyńskim, 

ogród deszczowy, zlokalizowany przy budynku ZSOiZ w Krobi. Projekt deszczowego ogrodu 

realizowany i finansowany był przez Gminę Krobia oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krobi oraz 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi wraz z opiekunami, 

samorządowcami, pracownikami Spółdzielni Socjalnej „ECOSS”, a także członkowie 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” oraz Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku posadzili rośliny. Ogród deszczowy pozwoli na nawadnianie 

gleby, umożliwi zwiększenie bioróżnorodności biologicznej, podniesie walory estetyczne 
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terenu, a ponadto - szczególnie na etapie prowadzenia ww. prac – stanowił doskonałą podstawę 

do prowadzenia edukacji klimatycznej. 

 

W 2021 r. opracowano dokumentację zagospodarowania terenu przed budynkiem Szkoły 

Podstawowej w Krobi i wykonano pierwszy etap nasadzeń roślin. W prace zaangażowani byli 

uczniowie oraz pracownicy zarówno tej placówki, jak i Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych w Krobi, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi. Prace koordynował 

Pan Marcin Furman - architekt krajobrazu i autor realizowanej koncepcji zagospodarowania 

terenu przy krobskiej podstawówce. Zgodnie z projektem przewidziano nasadzenia w siedmiu 

rabatach – w ramach pierwszego etapu nasadzono łącznie 14 drzew (platan klonisty, grusza 

drobnoowocowa, jabłoń Ola oraz śliwa wiśniowa), a w trzech rabatach hortensje bukietowe, 

miskant chiński, laurowiśnia wschodnia, runianka japońska, szałwia omszona. Wysiana została 

również trawa. 

 

Ponadto prowadzona jest edukacja ekologiczna za pośrednictwem strony internetowej Gminy 

Krobia, gminnych mediów społecznościowych oraz biuletynu informacyjnego Gminy Krobia. 
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Mieszkańcy informowani są o ważnych dniach związanych z ochroną środowiska – tj. Dzień 

Ziemi, Dzień Wody. W 2021 r. przeprowadzono też akcję edukacyjną pod hasłem „EKO 

GMINA”, w ramach której poruszono istotne dla środowiska tematy, m. in: o konieczności 

oszczędzania wody, ograniczenia zużycia plastiku, segregacji odpadów, roli drzew  

w przyrodzie, ochronie powietrza. Ogłoszono też konkurs plastyczny pt. „EKO GMINA 

KROBIA - LOGO”, który miał na celu m. in. wzmocnić świadomość ekologiczną wśród dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Krobia. 

 

Odbyła się także organizowana przez tygodnik „Życie Gostynia” akcja informacyjno-

edukacyjna dotycząca ochrony środowiska, której mecenasami i partnerami były lokalne 

samorządy, w tym Gmina Krobia. Cykl artykułów towarzyszących kampanii poświęcony był 

ważnym zagadnieniom proekologicznym m. in. dot. wykorzystaniu zasobów przyrody, 

segregacji odpadów, dobrych praktyk mających na celu ochronę środowiska, roli pszczół  

w przyrodzie czy też roślin miododajnych. 

 

Prowadzone były również zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w terenu gminy Krobia  

w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum 

Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”. Ponadto nasadzono drzewa miododajne 

na terenach gminnych m. in. w celu edukacji społeczeństwa i dawania żywego przykładu 

rozwiązań przyjaznych środowisku.  

 

W 2021 r. podpisano porozumienia z WFOSiGW w Poznaniu dotyczące otwarcia gminnego 

punktu informacyjno-konsultacyjnego i wsparcia mieszkańców w korzystaniu z programu 

priorytetowego „Czyste Powietrze”. Pracownicy obsługujący przedmiotowy punkt prowadzili 

również działalność promocyjną mającą na celu edukację społeczeństwa w zakresie 

konieczności ochrony powietrza i możliwości skorzystania z programu.  
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Inwestycje w świetlice wiejskie  

 

1. Zakończono modernizację głównej sali świetlicy wiejskiej w Domachowie. Prace 

obejmowały wymianę instalacji elektrycznej i punktów świetlnych, wykonanie sufitu 

podwieszanego kasetonowego docieplonego wełną, malowanie ścian. Łączna wartość 

zadania wyniosła 86 855,37 zł brutto.  

 

2. Zakończono remont trzech toalet w świetlicy wiejskiej w Przyborowie 14. Zakres prac 

obejmował usunięcie starych powłok malarskich oraz wyposażenia, licowanie ścian 

płytkami, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana oświetlenia na LED. Łączna 

wartość zadania wyniosła 38 699,07 zł brutto. 

 

3. Wykonano ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Rogowie płytami 

styropianowymi gr. 10 cm,  wykonano tynk cienkowarstwowy, wykonano dwukrotne 

malowanie ścian oraz wymieniono skrzynkę gazową.  Łączne koszty zadania 11 740,35 zł 

brutto. 

 

4. Rozpoczęto rozbudowę budynku świetlicy w Karcu – wykonanie zadaszenia tarasu. 

Wykonano fundamenty, konstrukcję drewnianą, deskowanie połaci dachowej pokrytej papa 

podkładową. Wartość zrealizowanych prac w ramach I etapu 13 347,00 zł brutto.  

 

5. Wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ziemlinie na 27 m2 - chodnik 

z kostki brukowej betonowej czerwonej, 237 m2 utwardzenie terenu kostką brukową 

betonową szarą bez fazy, schody ograniczone palisadą, 3 blokady parkingowe. Łącza 

wartość zadania wyniosła 46 490,78 zł brutto.  
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6. Dokonano zakupu i montażu zbiornika bezodpływowego 10 m3 na nieczystości ciekłe przy 

świetlicy wiejskiej w Posadowie 23. Łączna wartość zadania 15 252,00 zł brutto. 

 

7.  Wykonano utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sułkowicach od strony 

remizy kostką brukową betonową na powierzchni 408,51 m2. Łącznie koszty zadnia 

wyniosły 61 597,93 zł brutto.  

 

8. Wykonano ogrodzenie panelowe terenu przy wigwamie w Kuczynce. Łączna wartość 

zrealizowanych prac 11 927,78 zł brutto.  

 

9. Dokonano wymiany kotła gazowego w świetlic wiejskiej w Posadowie 23 na nowy o mocy 

19kW z 100l zasobnikiem wody. Łączny koszty wymiany 12 500,00 zł brutto.  

 

10. Zakończono prace remontowe pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Potarzycy. Łączna 

wartość zadania 15 122,92 zł brutto.  

 

11. Dokonano montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ciołkowie 11: 1 szt. o mocy 

chłodzącej i grzewczej minimum 14 kW   ( kasetonowa ); w świetlica w Karcu 8: 2 szt.  

o mocy chłodzącej i grzewczej minimum 3,6 kW; w świetlica w Kuczynie 12: 2 szt. o mocy 

chłodzącej i grzewczej minimum 5 kW. Łączny koszt zadania 29 495,40 zł brutto 

 

Działania w zakresie melioracji   

Gmina Krobia udzieliła w 2021 r. dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Krobia, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie robót w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń 

wodnych. 

  
Zakres prac i wsparcia 2019 2020 2021 

 

Odmulanie rowu warstwa 30 cm 7000 mb 6100 mb 7600 mb 

Wykaszanie skarp i dna rowu 23800 m2 20740 m2 25840 m2 
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Wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów 4200 m2 3660 m2 4560 m2 

Czyszczenie przepustów 126 mb 96 mb 126 mb 

Wartość wykonanych robót (w zł) 57 760,80 47 970,00 49 400,00 

Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy 

Krobia w zł 

28 000,00 20 000,00 20 000,00 

 

FUNDUSZ SOŁECKI 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Stanowią go środki finansowe, 

wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 

przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Decyzje o tym, na co 

mają zostać wykorzystane ww. środki, podejmuje zebranie wiejskie, a więc sami mieszkańcy 

danego sołectwa. Wysokość środków dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. 

W ustawie 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 Krobi, corocznie do 31 lipca, zobowiązany jest poinformować sołtysów 

o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku 

budżetowym. Korzyścią dla samorządu gminnego są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, 

które przysługują w przypadku utworzenia funduszu. Dodatkowe środki otrzymane w 2022 r. 

z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w 2021 r., wynoszą odpowiednio: 12,144 %, 18,216 % lub 24,288 % wykonanych 

wydatków. W roku 2021, w ramach Funduszu Sołeckiego w gminie Krobia, zaplanowano 

528 525,62 zł, z czego wydatkowano 526 074,26 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.  

Dla porównania, w roku 2020 z planowanej kwoty 479 640,37 zł wydatkowano 460 564,73 zł, 

czyli 96,02 %. 

 

Środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały w 2021 roku m. in. na następujące zadania:  

- rozbudowę świetlic wiejskich w Bukownicy, Karcu, 

- modernizację świetlic wiejskich w Domachowie, 

- remont wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Potarzycy, 

- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Przyborowie, 

- remont świetlicy wiejskiej w Pudliszkach, 

- remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Rogowie, 

- modernizację i remont remizy OSP w Chwałkowie, 

- ogrodzenie terenu rekreacyjnego  w Kuczynce, 

- doposażenie świetlic w Chumiętkach, Kuczynie, Nieparcie, Rogowie, Starej Krobi, 

- montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Ciołkowie, Karcu, Kuczynie, 

- zakup i dostawa elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Gogolewo, 

- utwardzenie terenu wokół świetlic w Sułkowicach, Wymysłowie i Ziemlinie, 

- budowę sceny muzycznej w Pijanowicach, 

- doposażenie wraz z malowaniem altany w Grabianowie, 

- poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie części dróg gminnych w Nieparcie, 

Posadowie, Starej Krobi i Żychlewie, 

- przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w Pudliszkach, 

- położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie, 

- przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie, 

-publikację albumu KGW w Starej Krobi. 
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Fundusz Sołecki został ponadto wydatkowany na utrzymanie terenów zielonych oraz 

organizację imprez kulturalno-integracyjnych (dożynek, spotkań okolicznościowych itp.).  

 

DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE KULTURY I REKREACJI 

Miniony rok w związku z pandemią koronawirusa i związanych z nią obostrzeń był bardzo 

trudny dla instytucji kultury. Od marca Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi 

funkcjonowało w ograniczonym zakresie. Na kilka miesięcy zaplanowane  zajęcia i wydarzenia  

były całkowicie zawieszone lub organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym.  

W 2021 r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi  wyniosły 1 270 767,17   

i zostały pokryte z dotacji podmiotowej Gminy Krobia w kwocie 1 094 881 zł, ze środków 

własnych w wysokości 117 867,58 zł oraz dotacji w ramach projektu Fundacji Civis Polonus 

w wysokości 5 553,49 zł., dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 42 000,00 zł  

oraz dotacji celowej w kwocie 17 347,68 zł. 

Na przychody z działalności GCKiR składały się przychody  z działalności kina: 63 278,10 zł, 

przychody z działalności siłowni 31 039,45 zł, opłaty za korzystanie z hali 11 232,77 zł, 

wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów i inne – 5 587,18 zł, zwrot z podatku VAT 

2180,00 zł, wydawnictwa 4192,36 zł, wynajem stoiska 356,72 zł.   

 

Kino „Szarotka”   

W 2021 r. kino odwiedziło 4 762 widzów. Na 305 planowanych seansach wyświetlono 67 

tytułów filmowych. Na 91 seansach 1637 widzów obejrzało 16 tytułów polskich. Łącznie kino 

wyświetlało filmy przez 109 dni 2021 roku. Największą widownię zgromadził polski film  

„To musi być miłość”. Odbyły się 4 bezpłatne projekcje w ramach Przystanku Kino. Wydatki 

to wynajem kopii, ZAIKS,PISF, ZAPA, usługi kurierskie, telefony, działania promocyjne, 

Projekt Kino-Szkoła, Przystanek Kino, zakupy, usługi. W 2021 r. wydatki wyniosły 39 341,83 

zł  i zostały pokryte w całości z przychodów z działalności GCKiR. 

 

Siłownia – Klub Fitness  

Ze względu na obostrzenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego obiekt do połowy 

marca był nieczynny, w okresie do 27 maja siłownia dostępna była wyłącznie dla zawodników 

z licencjami polskich związków sportowych. Od 28 maja klub fitness wznowił działalność  

w reżimie sanitarnym. W okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało 8925 osób. Ogółem 

przychód ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów w 2021 roku wyniósł 31 039,45 zł, natomiast 

ogólne wydatki (poza wynagrodzeniami), na które składały się m.in. opłaty za usługi 

komunalne, przeglądy, naprawy, środki czystości wyniosły 9 274,69 zł  i zostały w całości 

pokryte z przychodów z działalności GCKiR. 
 

Kompleks Boisk Sportowych „Orlik”  

Do  marca ze względu na obostrzenia sanitarne obiekt był nieczynny. Po tym okresie działał  

w reżimie sanitarnym i odbywały się na nim treningi klubów sportowych. W maju   wznowiono 

działalność kompleksu. Na orliku odbywały się zajęcia dla dzieci, turnieje, amatorskie 

spotkania drużyn piłkarskich. W lipcu odbył się wojewódzki etap ogólnopolskiego turnieju 

BASF PROCAM CUP. W lipcu zorganizowano na terenie kompleksu festyn na rozpoczęcie 

lata. Dzieci i młodzież korzysta z boiska tartanowego na których odbywają się gry i zabawy 

ruchowe oraz zajęcia z piłki koszykowej i siatkowej. Łączne wydatki związane z działalnością 
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obiektu w 2021 r. (z wyłączeniem wynagrodzenia) wyniosły 13 562,19 zł   i zostały pokryte  

w całości z przychodów z działalności GCKiR.  

 

Hala sportowo-widowiskowa 

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 wydarzenia, rozgrywki sportowe, zawody, zajęcia itp. Łączne wydatki związane  

z funkcjonowaniem hali w 2021 r. ( z wyłączeniem wynagrodzeń), w tym m.in. opłaty za media, 

przeglądy, naprawy, środki czystości, usługę sprzątania wyniosły 51 550,00 zł  i zostały pokryte  

z dotacji podmiotowej z Gminy Krobia w kwocie 34 988,67zł  oraz z przychodów z działalności 

GCKiR w kwocie 16 561,33 zł. 

 

Sekcje działające przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji  

  

Dziecięco -Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

W 2021 r. odbyło się 79 zajęć orkiestry, w których uczestniczyło 47 muzyków. 

Najważniejszymi wydarzeniami z jej udziałem były sesje nagraniowe: „Christmas Song”, 

„Jazzy Holidays”, „Have Yourself”, „Here come Santa Claus”, „Kris Kringle’s Jingle ”, „Let 

It Snow”, Polonez. Ponadto orkiestra zagrała podczas koncertu „Wspomnienie bł. Edmunda 

Bojanowskiego” w Grabonogu, festynu „Domachowo, wieś z tradycją”. Tradycyjnie orkiestra 

dba o oprawę uroczystości kościelnych w parafiach w Krobi, Pudliszkach, Jutrosinie (m.in. 

Rezulekcja, Pasterka, Boże Ciało) oraz uroczystości patriotycznych. 

 

Kapela dudziarska 

W 2021 r. kapela liczyła 14 członków, którzy pod okiem 2 instruktorów zrealizowali zajęcia  

w wymiarze 160 godzin. W roku objętym sprawozdaniem członkowie kapeli  uczestniczyli  

w kolędowaniu w kościele w Domachowie, koncercie laureatów Konkursu im. Edwarda 

Ignysia w Lesznie, XXX Konkurs im. Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym, 

Wielkopolskim Turnieju Dudziarzy z których powracali z licznymi nagrodami. Kapela zagrała 

również podczas promocji książki Tadeusza Piskorskiego w Poznaniu.  

  

Sekcja „Harmonia”   

W ramach sekcji działa Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” oraz grupa wokalna. 

W 2021 roku chór funkcjonował w 17-osobowym składzie. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w ograniczono liczbę prób i występów formacji. Chór uczestniczył  

w przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Święciechowej. Warto dodać, że dwóch członków chóru  

Andrzej Sprutta oraz Mirosław Piotrowiak zostało odznaczonych przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego tytułem Zasłużony dla Kultury Polskiej. GCKiR zorganizowało 

wraz z Towarzystwem Śpiewu ‘Harmonia” oraz Liturgicznym Zespołem Śpiewaczym im. 

Wacława Gieburowskiego spotkanie chórzystów z okazji święta św. Cecylii. Spotkanie odbyło 

się w Krobskim Centrum Usług Społecznych.  

W grupie wokalnej uczestniczy 11 osób.  

  

Sekcja artystyczna: zajęcia plastyczne oraz zajęcia teatralne. 

W zajęciach plastycznych uczestniczyło ok. 10 dzieci, natomiast w teatralnych 14 osób. 

W 2021 roku zorganizowano dla dzieci i młodzieży naukę gry w szachy i warcaby.  

 



49 

 
 
 

Wydatki sekcji to m.in. wynagrodzenie osób prowadzących, naprawa instrumentów, wyjazdy 

na występy itp. Łącznie wydatki sekcji wyniosły w 2021 r. 77 732,57 zł i zostały pokryte  

z dotacji podmiotowej. 

 

Pozostała działalność w obszarze kultury, sportu, rekreacji i promocji 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji od 2021 roku jest wydawcą Biuletynu Informacyjnego 

Gminy Krobia. W roku 2021 wydano 6 numerów, w nakładzie 8700 egzemplarzy.  

 

Zajęcia w Biskupiańskim Gościńcu  - w ramach działalności gościńca odbywają się  lekcje 

regionalne oraz warsztaty tematyczne pn. „Biskupiańska Szkoła Tradycji”, podczas których 

uczestnicy uczą się będą tańca, śpiewu, haftu biskupiańskiego. Ponadto, odbywają się spotkania 

z mistrzami tradycji – przedstawicielami starszego pokolenia będącymi depozytariuszami 

autentycznej biskupiańskiej kultury, wystawy, pokazy, warsztaty dla mieszkańców gminy  

i gości spoza gminy. Gościniec jest miejscem prób zespołów folklorystycznych Spotykają się 

tam też będą członkowie Partnerstwa na rzecz Biskupizny.  W obiekcie działa pracownia 

digitalizacyjna, zajmująca się zbieraniem oraz digitalizowaniem materiałów. 

 

Imprezy kulturalne/wydarzenia 

W GCKiR odbywały się w ograniczonym stopniu imprezy kulturalne: koncerty, spektakle 

teatralne, konkursy, uroczystości patriotyczne itp. Zadania realizowane były również podczas 

wyjazdów, spotkań, w plenerze itp. Zadania realizowano we współpracy z mieszkańcami, 

animatorami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami (były to np. 

Partnerstwo na Rzecz Biskupizny, Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa  

i Okolic, Uniwersytet III Wieku, szkoły, przedszkola, MGOPS i in.). Odbyło się 5 przedstawień 

grupy „Na Fali”. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja zorganizowano wydarzenie on-line - 

Rodzinny Quiz patriotyczny.  

Na rozpoczęcie wakacji zorganizowano rodzinny piknik „Sport, nauka zabawa”. Imprezie 

towarzyszyły warsztaty, pokazy, animacje. Wspólnie z Bractwem Kurkowym zorganizowano 

turniej strzelecki. W imprezie wzięło udział ok. 500 osób. 

Jak każdego roku zorganizowano dla dzieci bogatą ofertę na zajęcia w okresie wakacji 

(warsztaty Origami, Mali odkrywcy, Rocket in the pocket, warsztaty mydlarskie, plener 

artystyczny, Archeo przygody, noc z nauką. Warsztaty „Jestem Youtuberem”). Zajęcia cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. O okresie wakacji odbył się „Mały tabor” – tygodniowy cykl 

zajęć przybliżających najmłodszym tradycje regionu biskupizny. W zajęciach wzięło udział ok. 

60 dzieci. 
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Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt zorganizowano 

20 lipca na Wyspie Kasztelańskiej VI Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia. W ramach 

wydarzenia odbył się koncert „Tango Fogg - zapomniana piosenka”  w wykonaniu: Radosława 

Elisa, Krzysztofa Grzegorzycy, Jana Zeylanda, Krzysztofa Samela i Mirosława Kamińskiego. 

Uczestnicy wysłuchali też recitalu „Najpiękniejsze” Haliny Zimmermann. Imprezie 

towarzyszyła wystawa malarstwa Piotra Paraniaka „Dłonie – Relacje”. 

We współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi, ŚDS w Krobi 

oraz Żłobkiem Gminnym zorganizowano festyn „Stara Gazownia łączy pokolenia”. Impreza 

była okazją do zaprezentowania nowych gminnych obiektów.  
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Po raz pierwszy, przy współpracy z Kołem Pszczelarskim w Krobi oraz Parafią pw. Św. 

Mikołaja w Krobi,  w Parku Miejskim w Krobi zorganizowano Wielki Dzień Pszczół. Misją 

imprezy było uświadomienie mieszkańcom wielkiej roli pszczół w ekosystemie oraz 

konieczności ich ochrony. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z pracą 

pszczelarzy, skosztować miodów, wykonać świecę z wosku pszczelego, poznać właściwości 

pyłku pszczelego. Na najmłodszych uczestników czekało mnóstwo atrakcji: warsztaty, 

konkursy, animacje. 

Na zaproszenie Muzeum zorganizowano wyjazd do Szreniawy z Zespołem Folklorystycznym 

z Domachowa i Okolic oraz KGW. Biskupianie podczas wydarzenia zaprezentowali obrzęd 

dożynkowy, koła gospodyń wystawiły stoiska z lokalnymi produktami oraz prowadziły 

warsztaty dla uczestników. Impreza była okazją do promocji książki „Biskupianie na starej 

fotografii”. 

We współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Krobia  zorganizowano  Drzwi otwarte 

Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT. Wydarzenie miało na celu 

zaprezentowanie mieszkańcom gminy obiektu Centrum Biblioteczno - Kulturalnego 

KROB_KULT, jak i jego funkcji. Zorganizowano wiele atrakcji dla całych rodzin: spotkanie  

z bajkowymi postaciami, animacje z Panem Kleksem, wspólne gry, zabawy, magiczne sztuczki. 

Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach rękodzielniczych i wykonać haft biskupiański.  

Dla miłośników nauki przygotowano ciekawe eksperymenty fizyczne i chemiczne.  

W godzinach wieczornych zorganizowano w sali wielofunkcyjnej „Kino na leżakach”, podczas 

którego zaprezentowane zostały filmy „Być jak Wanda Modlibowska” oraz „Włoskie 

wakacje”. 

We wrześniu zorganizowano w Domachowie festyn „Domachowo- wieś z tradycją”. Podczas 

imprezy Burmistrz Krobi wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej przekazali na ręce 

przedstawicieli mieszkańców Domachowa przyznany przez PSORW certyfikat „Sieci 

najciekawszych wsi”. Na ręce księdza proboszcza – Pawła Minty natomiast przekazano 

certyfikat „Miejsca Ciekawego”.   
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W okresie objętym sprawozdaniem zorganizowano w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym 

KROB_KULT koncert Janka Samołyka – wrocławskiego gitarzysty, wokalisty oraz autora 

piosenek.  

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi włączyło się wraz z blisko 20 ośrodkami kultury 

z Wielkopolski  w organizację Festiwalu „A100R’21”. Wydarzenie o nazwie „Tangonalia” 

zostało zorganizowane 30 października br. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym 

KROB_KULT. Wydarzenie to zainaugurowało Krobskie Dni Seniora i obejmowało warsztaty 

tanga oraz koncert zespołu TRIO TAKLAMAKAN.  

Jesienią odbyła się w Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT „ I Noc bluesowa”.  

W październiku we współpracy z Barakiem Kultury z Poznania w Centrum Biblioteczno-

Kulturalnym  KROB_KULT zorganizowano spektakl „Całe życie w dresach”. Niezwykle 

mądry w przesłaniu monodram wywołał wśród odbiorców ogrom emocji i zakończył się 

owacjami na stojąco. 

 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi dofinansowało wyjazd Zespołu 

Folklorystycznego z Domachowa i Okolic na 55 Festiwal Śpiewaków i Kapeli Ludowych  

w Kazimierzu. 
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We współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Krobia oraz Muzeum Stolarstwa  

i Biskupizny im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa zorganizowano wystawę „Przełomy” - 

wystawa mebli prof. Rajmunda Teofila Hałasa – urodzonego w Krobi artystę, plastyka, 

architekta, projektanta i pedagoga.  Wystawę zorganizowano. Wystawę obejrzało ok. 100 osób. 

W 2021 pozyskano środki finansowe na realizację zadania „Modernizacja przeszkleń wejścia 

do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji na witryny aluminiowe z szybami zespolonymi 

trójwarstwowymi” w ramach programu „Kulisy kultury” ze środków Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 42 000 zł. 

W ramach dotacji celowej dokonano również modernizacji sceny – wymiana kurtyny głównej.  

 

W 2021 dzięki dotacji z programu Równać Szanse zrealizowano projekt „Głos Młodych- Mamy 

GO!” (5553,49 dotacja, 993,89 środki własne).   Cel projektu było wyrównanie szans młodzieży 

na integrację z rówieśnikami, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz prowadzenie 

biuletynu, w którym młodzież dzieliła się swoimi pasjami. W projekcie uczestniczyło 12 

dziewczyn. Czas trwania: wrzesień 2021 - styczeń 2022.  

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Stosownie do obowiązków, jakie nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego ustawa  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2021 roku Gmina Krobia 

współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  

w ww. ustawie. Punktem odniesienia w relacjach samorządu z III sektorem był w również 

Program współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

przyjętym Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Miejskiej w Krobi w dniu 28 października 2020 

roku. Współpraca ta,  podobnie jak w latach poprzednich, miała charakter zarówno finansowy, 

jak i pozafinansowy, a szczegółowo opisuje ją Sprawozdanie z realizacji Programu, 

przedłożone Radzie Miejskiej w Krobi. Warto jednak podkreślić, że w 2021 r. na współpracę  

z organizacjami pozarządowymi Gmina Krobia przeznaczyła blisko 400 tys. zł, z czego ponad 

369 tys. zł w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

Stan księgozbioru 

Stan na 

31.12.2020 

Wpływy w roku 2021 Stan na 

31.12.2021 

zakup 

ogółem 

z tym ze środków 

własnych 

z dotacji MKiDN dary ubytki 

ilość wartość ilość wartość ilość ilość 

71529 1061 760 18606 301 8076 412 2401 70601 

Liczba czytelników zarejestrowanych na koniec 2021 roku wynosi ogółem 1492, co stanowi 

11,66 % mieszkańców gminy. 
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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 

     123    429    171    114    81    459    115 

 

Podział czytelników wg zajęcia: 

osoby uczące się osoby pracujące pozostali 

                804              395      293 

 

Wypożyczenia zbiorów na koniec 2021 roku. 

 Ogółem w tym: 

 dla dzieci i 

młodzieży 

liter. piękna 

dla 

dorosłych 

literatura 

piękna 

literatura 

popularno-

naukowa 

wypożyczenia   

czasopism 

Wypożyczeni

a na 

1 mieszkańca 

na 

zewnątrz 

21609 6553 11575 3481 560 1,7 

 

 

 

1,7 

na 

miejscu 

 375 - - 375 271 

Razem 21984 6553 11575 3856 831 

 

Działalność kulturalno – oświatowa: 

Forma pracy ilość Ilość uczestników 

Lekcje biblioteczne, 

wycieczki, warsztaty 

11 192 

Spotkania autorskie 1 75 

Gry, szachy i warcaby 12 128 

Zajęcia z dziećmi 18 125 

Wieczory poezji 1 45 

Narodowe Czytanie 1 40 

Drzwi Otwarte 1 430 
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Uroczyste Otwarcie 1 50 

Spektakl 1 20 

Koncert Janka Samołyka, 

Noc bluesowa, Tangonalia 

Triotaklaman 

3 95 

Wystawa mebli 1 40 

Konkursy 4 106 

Misiolandia 9 45 

Dzień Postaci Bajkowych 1 150 

Imieniny Biblioteki 1 40 

Festyn 1 150 

Pożegnanie lata 1 30 

Noc w Bibliotece 1 10 

Czytanie na dywanie 1 21 

Pokaż, że czytasz 1 90 

Kreatywna biblioteka 9 113 

ogółem 80 1995 

Wystawy, wystawki 

książek 

10 1224 

 

W stosunku do roku poprzedniego spadła liczba czytelników  i liczba wypożyczeń ze względu 

na fakt, że biblioteka była nieczynna 2 miesiące z powodu przeprowadzki do nowego budynku. 

Od 29 sierpnia 2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi funkcjonuje w nowym 

miejscu. Budynek nowsi nazwę Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT. Jest to 

nowoczesny, przestronny obiekt o powierzchni użytkowej blisko 630 m2 i składa się  

z wypożyczalni z kącikiem zabaw dla dzieci, czytelni, sali komputerowej, pomieszczenia  

do opracowywania zbiorów, sali wielofunkcyjnej, w której organizowane są spotkania, 

kameralne koncerty, spektakle czy wystawy. NA zewnątrz zaaranżowano strefy z zielenią.  

Od 29 sierpnia udostępniono KROB_KULT dla mieszkańców.  

Oficjalne otwarcie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego miało miejsce  15 września 2021 r.  

W oficjalnej ceremonii otwarcia uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak. 
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Warto podkreślić, iż od samego początku funkcjonowania obiektu biblioteka ściśle 

współpracuje z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, by wspólnie wypracować 

bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców. 

 

PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

 

Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi.  

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020 do 31.08.2021 r.  

Cel projektu: zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, wzbogacenie oferty 

edukacyjnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Wartość projektu: 538 

718,54 zł. Wartość dofinansowania z UE: 457 910,75 zł. 
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Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020 do 31.08.2022 r. Cel projektu: utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

celem wsparcia rodziców w aktywnym poszukiwaniu pracy bądź jej utrzymaniu.  

Wartość projektu: 1 456 472,18 zł, wartość dofinansowania z UE: 1 338 872,18 zł. 
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Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji 

Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi” (Mały Kopernik). Projekt realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 do 23.06.2023 r. 

(wydłużony w związku z pandemią COVID). Cel projektu: wzrost jakości kształcenia ogólnego 

poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego wspierającego rozwój uczniów i 

nauczycieli. 

Wartość projektu: 428 000,00 zł, wartość dofinansowania: 406 600,00 zł. 
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Krobskie Centrum Usług Społecznych. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (usługi społeczne i zdrowotne) do 

28.09.2023 r. Cel projektu: wzrost dostępu 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z terenu powiatu gostyńskiego do usług społecznych. Wartość projektu: 1 891 

243,40 zł, wartość dofinansowania: 1 796 681,23 zł. 

 

Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum.  

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020 do 30.06.2023 r. Cel projektu: ograniczenie skali ubóstwa na obszarze gminy,  

na którym zdiagnozowano stan kryzysowy, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną. 

Wartość projektu: 17 447 843,23 zł, wartość dofinansowania: 10 789 592,32 zł. 

 

Projekt stanowi zasadniczy etap realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Krobia  

i obejmuje pięć strategicznych przedsięwzięć jakimi są: 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. Józefa Zwierzyckiego), 

„Wzdłuż Rowu Krobskiego” – ciąg pieszo-rowerowy nie tylko dla aktywnych, Centrum 

Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT.  

W roku 2021 zakończono 2 etapy rewitalizacji: 

- budowę Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT, którego koszt wynosi zgodnie  

z umową: 5 198 000,00 zł. W nowym budynku  powstały: pomieszczenie pod księgozbiory, 

czytelnia, kącik zabaw dla dzieci, pracownia komputerowa oraz wielofunkcyjna sala.  

- przebudowę ciągu  ulic Szkolna  - Plac Tadeusza Kościuszki – Ogród Ludowy – Prof. Józefa 

Zwierzyckiego na kwotę 3 275 245,44 zł. Inwestycja obejmowała przebudowę ciągu 

komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, elementami małej 

architektury i zielenią.  

Ponadto rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową rynku: nawierzchni 

utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego, oświetlenia, odwodnienia, terenów zielonych 

oraz budowę  elementów małej architektury. 
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Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej 

– budynek Żłobka Publicznego w Krobi. Instalacja o mocy 16,28 kW składa się z 44 szt. paneli 

monokrystalicznych z podłączonymi optymalizatorami SolarEdge. Inwestycję w OZE, której 

wartości wynosi ok. 70 tys. zł, zrealizowało PHU Partner Eu Marcin Kaczmarek z Głogowa. 

Należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie zostało dofinansowane w kwocie 60 tys zł. przez firmę 

Meltemi Sp. z o.o. z grupy Acciona, właściciela farmy wiatrowej na terenie gminy Krobia. 

 

 

Dzięki pozyskiwanym systematycznie z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacjom na 

przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, także i w tym roku możliwe było 

wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na jednej z gminnych dróg, biegnącej  
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z Gogolewa w kierunku Rogowa (dz. 294). Koszt inwestycji to 142 008,54 zł, a na realizację 

zadania Gmina Krobia pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego,  

która wyniosła 123 750 zł. 
 

 

 

 

REALIZACJA STRATEGII GMINY KROBIA  

Dotychczas obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Krobia została opracowana na lata 

2014-2020. W 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi rozpoczęli analizę przepisów 

oraz wstępnie określili zakres prac nad tym istotnym dokumentem strategicznym, który 

zostanie sporządzony dla nowej perspektywy czasowej. Mimo tego, że kolejny dokument nie 

powstał w 2021 r., to działania krobskiego samorządu nadal były i są spójne 

z dotychczasowymi założeniami strategii (priorytety, cele). Cele operacyjne nie straciły swojej 

wagi, bowiem nadal były realizowane, m. in. zadania dot. uporządkowania gospodarki 

ściekowej (powstawały nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków), uregulowania gospodarki 

odpadami, w tym usuwanie substancji szkodliwych ze środowiska (nadal funkcjonuje PSZOK 

w Krobi, Gmina Krobia pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizację zadania pn.: „Zbieranie, transport 

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia”, którego celem 

było wsparcie mieszkańców gminy  Krobia w usuwaniu z ich posesji odpadów zawierających 

azbest), czy chociażby związane ze zwiększeniem wykorzystania alternatywnych źródeł 

pozyskiwania energii, zastosowania energooszczędnych rozwiązań i podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców (wykonano ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej  

w Rogowie,  rozpoczęto prace związane ze „świadczeniem usługi oświetleniowej – poprawy 

jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia” dot. wymiany 

opraw sodowych na energooszczędne LED, zmodernizowano elewację budynku oddziału 
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Przedszkola Samorządowego w Żychlewie, zakończono budowę Centrum Biblioteczno-

Kulturalnego „KROB_KULT, w którym zastosowano nowoczesne systemy z zakresu 

energetyki odnawialnej takie, jak kolektory słoneczne czy pompa ciepła, prowadzone były też 

akcje z zakresu edukacji ekologicznej: „Czysta Gmina”, „EKO Gmina”, itp.). 

 

REALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KROBIA  

NA LATA 2015-2022  

Realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na koniec roku 2021 przedstawia 

poniższa tabela 

NAZWA PROJEKTU 

REWITALIZACYJNEGO 

STATUS PONIESIONE 

KOSZTY 

(PLN) 

MONTAŻ FINANSOWY 

Rynek w Krobi miejscem przyjaz-

nym mieszkańcom i przedsiębior-

com 

W trakcie 

realizacji 

466 931,58 zł Środki własne – 250 347,7 zł 

WRPO – 216 583,88 zł 

Wyspa Kasztelańska – centrum 

kulturalne i społeczne 

 

W trakcie 

realizacji 

653 796,83 zł Środki własne – 278 527,82 zł 

WRPO - 375 269,01 zł 

Bezpieczna droga do szkoły, pracy, 

na zakupy i do miejsc sportowo-

rekreacyjnych (ulice: Szkolna, Plac 

T. Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. 

J. Zwierzyckiego) 

Zakończo

ny 

3 336 482,93 zł Środki własne – 1 652 191,91 

zł 

WRPO – 1 684 291,02  zł 

Cegielnia Pudliszki miejscem 

rekreacji  i wypoczynku 

Etap 1 – adaptacja stawu na kąpie-

lisko i stawu dla wędkarzy oraz 

zagospodarowanie terenów rekre-

acyjnych 

Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

„Wzdłuż Rowu Krobskiego” – ciąg 

pieszo-rowerowy nie tylko dla 

aktywnych 

 

W trakcie 

realizacji 

261 970,26 zł Środki własne – 170 754,15 zł 

WRPO – 91 216,11 zł 

Edukacja i Twórczość w przestrzeni 

pofabrycznej  

- Muzeum Stolarstwa i Biskupizny 

Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne 

KROB_KULT 
W trakcie 

realizacji 

5 246 200 zł Środki własne: 1 794 941,93 

zł  

 WRPO: 3 451 258,07 zł 

„W cieniu kasztanowców” – 

podniesienie atrakcyjności Parku im 

Jana Pawła II w Krobi 

W trakcie 

realizacji 

32 001,89 zł Środki własne 

Krobia miastem nowoczesnej edu-

kacji 
W trakcie 

realizacji 

5 832 508,29 zł WRPO 4 819 043,19 zł 

Środki własne  1 013 465,1 zł 
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REALZIACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 

w Krobi w dniu 30 marca 2016 roku. Pozwala on zaplanować na najbliższe lata działania  

na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające 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.  

Pudliszki Senior+ Zrealizo-

wane 

258 234,00  zł 150 000,00 zł– środki 

krajowe 

108 234,00 zł– środki własne 

Wsparcie i integracja społeczna 

szansą na usamodzielnienie – Stara 

Gazownia w Krobi 

W trakcie 

realizacji 

4 772 316,64zł Środki własne: 2 953 057,44  

zł 

WRPO: 1 819 259,2 zł 

Domachowo -  Centrum Kultury 

Biskupiańskiej 
W trakcie 

realizacji 

994 130,90 494 130,90  - Środki własne 

500 000,00 - PROW 

Szlak historyczno - turystyczny 

gminy Krobia 
Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Rozbudowa i modernizacja moni-

toringu w centrum Krobi 
W trakcie 

realizacji 

29 000,00 zł Środki własne 

Adaptacja pałacu w Pudliszkach na 

Dom Pomocy Społecznej 
Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

„Wirtualny spacer po Krobi” Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Utworzenie alei spacerowej w Krobi Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Budowa stadionu w Krobi Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Oświetlenie i doposażenie ścieżki 

pieszo-rowerowej Krobia – Pudliszki 
Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Modernizacja nieczynnej linii 

kolejowej Krobia – Domachowo  
W trakcie 

realizacji  

17 500 zł Środki własne 
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Działania wskazane w tym dokumencie strategicznym zostały opracowane do 2020 r. Mimo, 

że wymaga aktualizacji, opracowania nowego na kolejne lata, to jego założenia nadal są 

aktualne i realizowane przez Gminę Krobia. 

W 2021 roku Gmina realizowała działania związane z budową instalacji fotowoltaicznej na 

budynku Żłobka Gminnego w Krobi. 

Zakończono też budowę nowoczesnego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 

„KROB_KULT, w którym zastosowano nowoczesne systemy z zakresu energetyki 

odnawialnej takie, jak kolektory słoneczne czy pompa ciepła. Ponadto podpisano umowę oraz 

rozpoczęto realizację przedsięwzięcia mającego na celu poprawę efektywności energetycznej 

oświetlenia ulicznego m. in. poprzez wymianę opraw sodowych na LED. 

Ponadto udzielono mieszkańcom gminy 28 dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach  

i lokalach. 

 

 

 


