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I. Wstęp 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym. Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Jarocina 

w 2019 roku. 

Rok 2019 upłynął na Ziemi Jarocińskiej pod znakiem rozwoju. Same tylko wydatki 

majątkowe Gminy Jarocin osiągnęły poziom ponad 52 mln zł, z czego ponad 26 mln zł 

przeznaczone zostało na inwestycje. Kolejne miliony inwestowały miejskie spółki komunalne. 

Trend inwestycyjny gminy znalazł wyraz m.in. w rankingu czasopisma „Wspólnota”, w którym 

jarociński samorząd kolejny raz zdobył tytuł lidera. Tym razem zajmując 1. miejsce 

w Wielkopolsce w kategorii Liderzy inwestycji. Jarocin wyprzedził miasta podobnej wielkości, 

takie jak Kępno, Września, Środa Wlkp., Rawicz, Śrem. 

Sporą część gminnych wydatków inwestycyjnych 2019 roku przeznaczono na 

drogownictwo. Zakończyły się prace związane z budową ronda Powstania Wielkopolskiego, 

spinającego najważniejszy łącznik dróg – od ul. Wrocławskiej do węzła Jarocin na obwodnicy 

miasta. Budowa ronda kosztowała 10 mln zł. Kolejne 2 mln zł zainwestowane zostało 

w powstanie 1. etapu łącznika od ul. Maratońskiej w kierunku drogi Wilkowyja-Cielcza oraz w 

bieżące naprawy dróg. Samorząd gminy Jarocin wsparł też budowę ścieżki rowerowej 

z Jarocina do Wilkowyi, przekazując powiatowi 1,5 mln zł na realizację tej potrzebnej 

inwestycji. 

Koniec roku 2019 stanął pod znakiem początku rewitalizacji jarocińskiego 

Śródmieścia. Inwestycja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizowana 

jest z bezzwrotnej dotacji o wartości 128 mln zł. Przypomnijmy, że cały projekt na wykonanie 

także innych zadań mających na celu inwestycję w ochronę środowiska i adaptację do zmian 

klimatu opiewa łącznie na 273 mln zł. Z tego samego projektu realizowana jest dalece 

zaawansowana rewitalizacja osiedla Kopernika w Jarocinie. 

Kolejne środki – 5 mln zł, PWiK zainwestował w - oddaną do użytku w 2019 roku - 

rozbudowaną stację uzdatniania wody w Potarzycy. 

Wśród największych inwestycji gminy Jarocin w 2019 roku wymienić należy 

kontynuację prac związanych z budową centrum rekreacyjno – sportowego, powstającego 

na obiektach spółki Jarocin Sport. W kończącym się roku prace nabrały tempa. Na placu 

budowy powstał 3-kondygnacyjny budynek i hala lodowiska o powierzchni 1200 m2. 

Ogromna inwestycja będzie kosztowała ponad 25 mln zł. 
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Obiekty sportowe powstają także poza miastem. W Wilkowyi, przy miejscowej szkole, 

otwarte zostało nowoczesne boisko, a w Łuszczanowie - centrum rekreacyjno-kulturalne. 

Samorząd zadbał także o wykonanie najpilniejszych remontów w placówkach oświatowych, 

przeznaczając na ten cel 1,9 mln zł. 

Rok 2019 to także czas zakończenia prac związanych z modernizacją Kamienicy 

Kultury, w której swą siedzibę znalazła jedna z filii jarocińskiej biblioteki – dotychczas znana, 

jako Czytelnia „Pod Ratuszem”. Realizacja zadania kosztowała 4 mln zł. 

W 2019 roku w gminie Jarocin inwestowano też w mieszkalnictwo. Otwarto 9 

mieszkań chronionych dla kolejnych 25 mieszkańców. Inwestycja Jarocińskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego zamknęła się kwotą 1,9 mln zł. W trakcie realizacji 

są też następne mieszkania czynszowe, budowane przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie, w 

ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. 

W ciągu 2019 roku Jarocin wypiękniał, a wzdłuż ulic pojawiło się dużo zieleni. 

Rewitalizacji poddany został Park Gorzeńskiego, stając się lokalną historyczną wizytówką 

miasta, poświęconą bohaterom Powstania Wielkopolskiego.  Droga łącząca Park z Osiedlem 

Konstytucji 3 Maja tworzy „zielony korytarz” z nowymi drzewami, bylinami i innymi roślinami. 

Wszystko wskazuje na to, że w Jarocinie będzie jeszcze piękniej, bo w 2019 roku podpisana 

została umowa na dalszą rewitalizację Parku i pałacu Radolińskich wraz z budową 

amfiteatru. Inwestycja, której realizacja już się rozpoczęła będzie kosztowała 6,4 mln zł. 

W roku 2019 wykonano także wiele zadań, które trudno zmierzyć finansami. To 

nawiązanie współpracy z Opocznem, wspieranie działalności Dziennego Domu Senior +, 

działkowców, Kół Gospodyń Wiejskich i wielu innych grup społecznych. W trosce 

o bezpieczeństwo mieszkańców gmina Jarocin zadbała też o rozwój monitoringu miejskiego 

oraz wspierała działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. poprzez zakup wozów 

strażackich dla Radlina i Mieszkowa.  

W roku 2019 roku wprowadzono także nowe zasady gospodarki odpadami – BIO. 

Taki sposób zagospodarowania odpadów zadeklarowało już ponad 7 tys. gospodarstw 

domowych. 
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Podsumowanie 

To był bardzo rozwojowy rok. Trend inwestycyjny gminy znalazł wyraz m.in. 

w rankingu czasopisma „Wspólnota”, w którym jarociński samorząd kolejny raz zdobył tytuł 

lidera. Podsumowując miniony rok, trzeba mieć plan także na najbliższe 12 miesięcy.  

Gmina Jarocin taki plan ma. Ambitny plan zakłada wydatki majątkowe na poziomie 

51 mln zł. Jako priorytetowe traktowane są wszystkie projekty i działania, na które zostało lub 

zostanie pozyskane dofinansowanie zewnętrzne. Jednym z największych wyzwań 2020 roku 

jest rewitalizacja Śródmieścia. To ogromne przedsięwzięcie, które wymaga dobrego 

zorganizowania prac prowadzonej inwestycji. W 2020 roku samorząd zainwestuje też 

w budowę dróg w innych miejscach gminy, także w budownictwo mieszkaniowe i rozwój 

przedsiębiorczości.  

Udało się też wygospodarować środki na program antysmogowy i program „Cyfrowy 

urząd”. Budżet gminy Jarocin to również inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców, 

rozbudowę obiektów sportowych i modernizację świetlic i sal wiejskich.  

Dotychczasowa dobra kondycja finansowa gminy spowodowała, że wypracowany został 

zrównoważony, ale proinwestycyjny plan finansowy na rok 2020. W sytuacji, kiedy 

samorządy zostały obciążone podwyżką płac dla nauczycieli, Jarocin na tle budżetów innych 

gmin wypada bardzo dobrze. Dzięki temu Gmina Jarocin dalej będzie się rozwijać! 
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II. Informacje ogólne 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Jarocin 

 

Gmina Jarocin jest gminą miejsko-wiejską, położoną w województwie wielkopolskim 

na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w powiecie jarocińskim z siedzibą w mieście Jarocin. 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar  200,23 km2, w tym miasto 15 km2, obszar wiejski 185 

km2. Graniczy   bezpośrednio   z   gminami:   Żerków, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto nad 

Wartą, Dobrzyca, Koźmin Wielkopolski. 

 

 

Źródło: www.google.pl 

 

 

Gmina Jarocin graniczy z następującymi gminami: 

- Dobrzyca, 

- Jaraczewo, 

- Kotlin, 

- Koźmin Wielkopolski, 
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- Nowe Miasto nad Wartą, 

- Żerków.    

 

Przez teren Gminy przebiegają następujące drogi krajowe: 

- nr 11 Bytom – Kołobrzeg, 

- nr 12 Łęknica – Dorohusk,  

- nr 15   Trzebnica – Ostróda, 

oraz droga wojewódzka nr 443 łącząca Jarocin z Tuliszkowem.   

 

Ponadto przez Jarocin przebiegają linie kolejowe: 

- nr 272 Kluczbork – Poznań, 

- nr 281 Oleśnica – Chojnice, 

czyniąc miasto ważnym węzłem kolejowym. Na  terenie  gminy  znajdują  się  stacje  

kolejowe  w:  Jarocinie, Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Radlinie. 

 

W Gminie Jarocin funkcjonują 23 sołectwa.  

 

B. Dane demograficzne 

 

Według danych za 2019 rok Gminę Jarocin zamieszkuje 45 457 stałych mieszkańców, w tym 

23 556 kobiet i 21 901 mężczyzn. Liczba urodzeń wyniosła 461, natomiast liczba zgonów 

467. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł 6. W porównaniu do poprzedniego, 2018 roku 

nastąpił spadek ludności o 212 mieszkańców. Liczba mieszkańców podlega zmianom, od 

2015 do 2017 roku odnotowano spadek ludności z 45 653 do 45 571. Od 2017 roku można 

zaobserwować wzrost o 98 mieszkańców, natomiast na podstawie danych demograficznych 

za rok 2019 wynika, że nastąpił spadek ludności o 212 mieszkańców.  
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Dane z UM Jarocin 

 

 

Na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców sołectw przedstawiała się następująco: 

 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców 

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców Udział procentowy 

1. Annapol 187 0,9% 

2. Bachorzew 454 2,3% 

3. Cielcza 2 150 10,9% 

4. Cząszczew 210 1,1% 

5. Dąbrowa 193 1,0% 

6. Golina i Stefanów 2 210 11,2% 

7. Hilarów 197 1,0% 

8. Kadziak 226 1,1% 

9. Kąty 101 0,5% 

10. Łuszczanów 883 4,5% 

11. Mieszków 1 737 8,8% 

12. Osiek 349 1,8% 

13. Potarzyca 713 3,6% 

14. Prusy i Roszkówko 475 2,4% 

15. Radlin 632 3,2% 

16. Roszków 890 4,5% 

17. Siedlemin i Ciświca 1 067 5,4% 

18. Tarce 365 1,8% 

19. Wilczyniec 89 0,4% 
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20. Wilkowyja 1 633 8,3% 

21. Witaszyce 3 808 19,2% 

22. Witaszyczki 313 1,6% 

23. Zakrzew 901 4,6% 

24. Razem 19 783 100,0% 

 

Największą liczbę mieszkańców odnotowano w sołectwie Witaszyce - 3 808, stanowiącym 

19,2%, natomiast najmniej mieszkańców liczy sołectwo Wilczyniec – 89 mieszkańców 

(0,4%).       

 

C. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

 

Władze Gminy Jarocin według stanu na koniec 2019 roku: 

- Burmistrz Jarocina: Adam Pawlicki, 

- I Zastępca Burmistrza Jarocina: Bartosz Walczak, 

- II Zastępca Burmistrza Jarocina: Robert Kaźmierczak, 

- Sekretarz Gminy: Mariusz Gryska, 

- Skarbnik Gminy: Agnieszka Stachowiak. 
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Struktura organizacyjna 

Na koniec 2019 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 149/VIII/2019.K Burmistrza 

Jarocina z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miejskiego w Jarocinie, struktura organizacyjna przedstawiała się następująco: 
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Urząd Miejski stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 

9001 oraz PN-EN ISO 14001 – polityka jakości  i środowiskowa.  

 

 

System obejmuje zadania własne, zlecone i powierzone. Zgodność z normą potwierdzana 

jest audytami. 

 

Rada Miejska 

 

Zadania i uprawnienia rady gminy określa w art. 18 i 18a ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminy z późniejszymi zmianami. 

 

Art. 18 

 

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

1) uchwalanie statutu gminy, 

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz 

przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, 

oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta, 

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

6) uchwalanie programów gospodarczych, 

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników 

mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań 

przez te jednostki, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych  

w odrębnych ustawach, 
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9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 

szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, 

gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może 

dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez 

wójta, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 

przez wójta w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej 

granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania 

z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku 

budżetowym, 

10) (określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a, 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na 

ten cel odpowiedniego majątku, 

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi  

i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 

społeczności lokalnych i regionalnych, 

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 

publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia 

pomników, 

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
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Rada Miejska w Jarocinie 

W skład Rady Miejskiej w Jarocinie VIII kadencji wchodzi 21 radnych. Prezydium Rady 

Miejskiej składa się z Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady.   

W kadencji 2018 – 2023 od 20.12.2018r. działają następujące Komisje Rady Miejskiej: 

- Komisja Rozwoju, 

- Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, 

- Komisja Budżetu i Finansów, 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,  

 

D. Jednostki pomocnicze 

 

W Gminie Jarocin funkcjonują 23 sołectwa oraz 15 osiedli.  

Zestawienie sołectw: 

▪ Annapol 

▪ Bachorzew 

▪ Cielcza 

▪ Cząszczew 

▪ Dąbrowa 

▪ Golina i Stefanów 

▪ Hilarów 

▪ Kadziak 

▪ Kąty 

▪ Łuszczanów 

▪ Mieszków 

▪ Osiek 

▪ Potarzyca 

▪ Prusy i Roszkówko 

▪ Radlin 

▪ Roszków 

▪ Siedlemin i Ciświca 

▪ Tarce 

▪ Wilczyniec 

▪ Wilkowyja 

▪ Witaszyce 
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▪ Witaszyczki 

▪ Zakrzew 

 

Zestawienie osiedli: 

▪ nr 1 Stare Miasto 

▪ nr 2 Tadeusza Kościuszki 

▪ nr 3 Mikołaja Kopernika 

▪ nr 4 Śródmieście 

▪ nr 5 Ciświca 

▪ nr 6 Tumidaj 

▪ nr 7 Bogusław 

▪ nr 8 1000-lecia 

▪ nr 9 700-lecia 

▪ nr 10 Glinki 

▪ nr 11 Ługi 

▪ nr 12 Wojska Polskiego 

▪ nr 13 Osiedle Konstytucji 3 Maja I 

▪ nr 14 Osiedle Konstytucji 3 Maja II 

▪ nr 15 Polna 

 

E. Spółki gminne 

 

Na terenie Gminy Jarocin funkcjonują następujące spółki gminne: 

1) Jarocińskie Linie Autobusowe spółka z o.o. – właścicielem spółki w 100% jest 

Gmina Jarocin. Powstała w 2001 roku w wyniku przekształcenia Komunalnego 

Zakładu Budżetowego – Zakładu Komunikacji Miejskiej. Spółka świadczy usługi 

użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. 

 

2) Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. – spółka 

powstała w 1999 roku, jej właścicielem w 100% jest Gmina Jarocin. Zajmuje się 

realizacją budynków wielorodzinnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. 

Dodatkowo, Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego świadczy usługi 

w zakresie administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi, sprawowaniu zarządu 

budynkami na podstawie umów zlecenia, wynajmowaniu lokali użytkowych będących 

zasobami Jarocińskiego TBS oraz prowadzeniu innej działalności związanej 

z budownictwem mieszkaniowym. 



 

 
            Raport o stanie Gminy Jarocin Strona 22 

3) Jarocińska Agencja Rozwoju spółka z o.o. – do dnia 14.03.2018r. spółka 

występowała pod nazwą Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. 

Spółka została zarejestrowana w 2004 roku, celem jej działalności jest: 

• czynne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących 

działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, w szczególności Gminy 

Jarocin, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem, poprzez: inicjowanie 

przedsięwzięć biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe 

i inwestycyjne, a także doradztwo w tym zakresie, 

• ułatwianie pozyskiwania finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń 

i pożyczek. 

Spółka ponadto prowadzi usługi w zakresie: 

• organizowania i przeprowadzania przetargów publicznych, 

• pozyskiwania środków zewnętrznych, 

• zarządzania i sprzedaży nieruchomości, 

• zarządzania zielenią oraz rewitalizacji, 

• informatyki, w tym w oparciu o własną sieć światłowodową dostarcza sygnał 

internetowy oraz TV, 

• monitoringu, 

• reklamy (nośniki wielkoformatowe typu billboard), 

• kancelaryjne.  

Dodatkowo, Jarocińska Agencja Rozwoju na podstawie umowy z Wielkopolską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości spółka z o.o. prowadzi punkt konsultacyjno-

pożyczkowy WARP.  

 

4) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. – spółka zajmuje się 

gospodarką wodno-ściekową w Gminie Jarocin. Przedsiębiorstwo utrzymuje 

i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 510 km sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami. Spółka obsługuje mechaniczno-biologiczno-chemiczną oczyszczalnię 

ścieków w Cielczy. 

 

5) Jarocin –Sport spółka z o.o. – spółka prowadzi działalność w zakresie: 

• usług hotelarskich, 

• usług konferencyjnych, szkoleniowych, 

• organizacji szkoleń, 

• usług gastronomicznych, 

• organizacji imprez gastronomicznych, 
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• cateringu, 

• budowy obiektów publicznych (sale sportowe, hotele, aquapark, boiska), 

• modernizacji obiektów publicznych (sale sportowe, hotele, aquapark, boiska), 

• wynajmu nieruchomości, 

• wynajmu powierzchni reklamowych. 

 

6) Zakład Gospodarki Odpadami spółka z o.o. – Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu (od 14 marca 2019 r.) – funkcjonuje dla mieszkańców kilkunastu gmin. 

Działa na zasadach Porozumienia Międzygminnego, do którego przystąpiło 19 gmin. 

Zakład Zagospodarowania Odpadami w Witaszyczkach jest największą instalacją 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce. W wyniku 

zastosowania nowoczesnych technologii Zakład jest samowystarczalny 

energetycznie, wyprodukowany biogaz jest przetwarzany na energię cieplną 

i elektryczną, co stanowi że nie jest obciążeniem dla środowiska. W ramach 

przetwarzania odpadów produkowany jest polepszacz glebowy „Terrawit”, mający 

zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.  

Obecnie systemem gospodarowania obsługiwanym przez ZGO Jarocin jest objęte 

ponad 300 tys. mieszkańców. 

 

7) Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. – spółka rozpoczęła działalność w 2003 

roku i zajmuje się budową i modernizacją infrastruktury oświetleniowej na terenie 

miasta i gminy Jarocin. Do zadań ZUK należą również zarządzanie cmentarzem 

komunalnym, targowiskiem miejskim, strefą płatnego parkowania. Spółka jest 

właścicielem Hali Targowej „Kasztanowa”. 

 

8) Energia Jarocin spółka z o.o. – spółka została powołana w celu realizacji zadań 

własnych Gminy Jarocin w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz ochrony 

środowiska. Głównym celem działalności Spółki jest podejmowanie oraz koordynacja 

prac i działań na rzecz zwiększenia wykorzystania energii pochodzących ze źródeł 

odnawialnych na terenie objętym obszarem klastra energii.  
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F. Organizacje pozarządowe 

 

Na terenie Gminy Jarocin funkcjonuje około 100 organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, 

klubów sportowych oraz fundacji. Poniżej zestawienie w porządku alfabetycznym (zgodnie  

z wykazem dostępnym na stronie internetowej jarocin.pl): 

Aeroklub Jarocin, CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH,  EGIDA SECURITY Sp. z o.o., Fundacja 

750-lecia Jarocina, Fundacja Ogród Marzeń, Fundacja Piotra Reissa, Jarociński Klub 

Bilardowy, Jarociński Klub Rajdowy, Jarociński Klub Sportowy „Jarota” Jarocin, Jarociński 

Klub Sportowy „PIRANIA”, Jarociński Klub Szachowo-Warcabowy w Jarocinie, Jarociński 

Klub Wędkarstwa „JAR-FISH”, Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jarocińskie 

Stowarzyszenie Cooltura, Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Jeździecki Uczniowski 

Klub Sportowy BRYLLANDIA w Witaszycach, K i M Bednarek – producent okien i drzwi, Klub 

górski GRULE, Klub Przyjaciół Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Jarocinie, Kurkowe 

Bractwo Strzeleckie w Jarocinie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mieszkowie, LZS Cielcza, 

Meble Trendy, Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin, Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy Wimbledon, MLUKS Victoria w Jarocinie, MUKS „Białe Tygrysy” Jarocin, 

Niezależna Formacja Kulturalna Grupa Żerków, Oddział Jarociński Stowarzyszenia 

SclerosisMultiplex w Krotoszynie z siedzibą w Jarocinie, Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Trucht wspólny dom”, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio”, 

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Witaszacy”, Periegetica Polska Pracownia Badawczo-

Projektowa, Polski czerwony Krzyż, Polski Związek Chórów i Orkiestr im. T.K. Barwickiego, 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Głuchych Zarząd Koła 

Jarocin, Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

w Jarocinie, Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

„DROBUD” S.A., PUKS „Św. Marcin”, Rugby Klub Sparta Jarocin, Społeczny Komitet 

Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych, Stowarzyszenie „Gościnna Dąbrowa”, 

Stowarzyszenie „Osiedle”, Stowarzyszenie „Wilkowyja nad Lutynią” w Wilkowyi, 

Stowarzyszenie „Wspólna praca – równe prawa”, Stowarzyszenie Absolwentów  

i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki w Jarocinie, Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Tarcach, Stowarzyszenie Abstynenckie Zamek, Stowarzyszenie dla Dzieci  

i Osób Niepełnosprawnych „Miś”, Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”, 

Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła”, Stowarzyszenie Edukacyjne „Rozśpiewane 

drzewa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacyjne „Trójka”  

w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacyjne Eureka, Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz 

Rozwoju Sp. nr 4 „Przyjaciele czwórki” z siedzibą w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacyjne 

w Łuszczanowie, Stowarzyszenie JAROCIN XXI, Stowarzyszenie Jarocin-Schluchtern 
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w Jarocinie, Stowarzyszenie Jarocin-Veldhoven, Stowarzyszenie LZS GROM Golina, 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Stowarzyszenie Młodych Artystów „Pro Arte”, 

Stowarzyszenie Muzyczne CanticumGaudium, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży 

„TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 

i ich rodziców „Integracja z Piątką”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty 

na Wsi „Słoneczko”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Mieszkowa „Nasz Mieszków”, 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Radlin i Kąty „Radły”, Stowarzyszenie na rzecz 

Witaszyc, Stowarzyszenie na rzecz Wsi Roszków, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia  

 i Rozwoju Rodziny FAMILIA w Jarocinie, Stowarzyszenie Opiekunów Zabytków Ziemi 

Jarocińskiej, Stowarzyszenie Oświatowe „Jedynka” w Jarocinie, Stowarzyszenie Polska-

Francja-Europa w Jarocinie, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ŻAK” z siedzibą w Prusach, 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Cielczy, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 

Specjalnych „Tacy Sami” w Jarocinie, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Reksio”, 

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych OPUS, 

Stowarzyszenie Rodzina – Szkoła – Gmina w Roszkowie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Siedlemin „Szkoła Dzieciom”, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne im. Ks. Ignacego 

Niedźwiedzińskiego, Stowarzyszenie Sportowo -Taneczne „Siła Tańca”, Stowarzyszenie 

Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Wielkopolan „Bona Fide”, Stowarzyszenie 

Wychowawczo – Opiekuńczo  -Dydaktyczne „Promyczek”, Stowarzyszenie Wychowawczo-

Opiekuńczo-Dydaktyczne „Puchatek”, Stowarzyszenie Zespołu Folklorystycznego 

„Goliniacy”, Szkolny Związek Sportowy Powiatu jarocińskiego, Towarzystwo Kolei 

Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – 

Oddział w Jarocinie, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin.           
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III. Sytuacja finansowa Gminy Jarocin 
 

A. Podstawowe wskaźniki finansowe 

Wskaźniki oceny sytuacji finansowej Gminy Jarocin 

Wskaźniki zostały wyliczone w następujących grupach: 

- wskaźniki budżetowe, 

- wskaźniki na mieszkańca, 

- wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. 

 

Do wyliczenia wskaźników użyto symboli oznaczających dane: 

L – liczba mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego; 

Do – wykonane dochody ogółem; 

Dm – wykonane dochody majątkowe (wg klasyfikacji budżetowej); 

Db – wykonane dochody bieżące (dochody niebędące dochodami majątkowymi); 

Dw – wykonane dochody własne (dochody ogółem pomniejszone o subwencję 

ogólną i dotacje); 

Sm – dochody ze sprzedaży majątku; 

Wo – wykonane wydatki ogółem; 

Wm – wykonane wydatki majątkowe (wg klasyfikacji budżetowej); 

Wb – wykonane wydatki bieżące (wydatki niebędące wydatkami majątkowymi); 

Ww – wykonane wydatki na wynagrodzenia; 

Zo – zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych; 

Zw – zobowiązania wymagalne; 

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek; 

R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek 

(dane obejmują spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych wg 

sprawozdania Rb-NDS); 

Tb – transfery bieżące z budżetu państwa (subwencja ogólna i dotacje bieżące); 

No – nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami 

bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku osiągania 

wartości dodatnich określany jest, jako nadwyżka operacyjna, odpowiednio deficyt 

operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego. 
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A. Wskaźniki budżetowe 

 

1. Wskaźnik WB1 – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem: 

 

 

 

Do – dochody ogółem, 

Db – dochody bieżące (dochody niebędące dochodami majątkowymi). 

 

Wskaźnik WB1 wskazuje jaką cześć dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. 

 

2. Wskaźnik WB2 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 

 

 

 Do – dochody ogółem, 

Dw – dochody własne. 

 

Wskaźnik WB2 wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. 

 

3. Wskaźnik WB3 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem: 

 

 

 

No – nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą 

dochodów bieżących i wydatków bieżących), 

Do – dochody ogółem. 

 

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi), określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na 

potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty 

zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. 

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (WB3) określa stopień, w jakim 

jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych 
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dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości 

inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 

Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego 

nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej. 

 

4. Wskaźnik WB4 – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 

 

 

 

Wm – wydatki majątkowe, 

Wo – wydatki ogółem. 

Wskaźnik WB4 wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 

 

5. Wskaźnik WB5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń: 

 

 

 

Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

Wb – wydatki bieżące (wydatki niebędące wydatkami majątkowymi). 

 

6. Wskaźnik WB6 – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku 

w dochodach ogółem: 

 

 

 

Do – dochody ogółem, 

Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 

No – nadwyżka operacyjna. 

 

Wskaźnik WB6 wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze 

sprzedaży majątku w dochodach ogółem. 
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Ujemna wartość wskaźnika wskazuje, że jednostka samorządu terytorialnego nie 

wypracowuje nadwyżki operacyjnej, a osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku nie 

wystarczają na pokrycie deficytu operacyjnego. 

 

7. Wskaźnik WB7 – wskaźnik samofinansowania: 

 

 

 

Dm – dochody majątkowe; 

No – nadwyżka operacyjna; 

Wm – wydatki majątkowe. 

 

Wartość wskaźnika WB7 wskazuje stopień, w jakim jednostka samorządu 

terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do 

samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności 

finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia; jednak jego 

wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji 

w stosunku do własnych możliwości. 

 

B. Wskaźniki na mieszkańca 

 

1. Wskaźnik WL1 – transfery bieżące na mieszkańca: 

 

 

 

Tb – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące), 

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 

 

2. Wskaźnik WL2 – nadwyżka operacyjna na mieszkańca: 

 

 

 

No – nadwyżka operacyjna, 

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 
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3. Wskaźnik WL3 – zobowiązania ogółem na mieszkańca: 

 

 

 

Zo – zobowiązania według tytułów dłużnych, 

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 

 

C. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych 

 

1. Wskaźnik WZ1 – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem: 

 

 

 

Do – dochody ogółem, 

Zo – zobowiązania według tytułów dłużnych. 

 

2. Wskaźnik WZ3 – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia: 

 

 

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

Do – dochody ogółem. 

 

3. Wskaźnik WZ5 – obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia: 

 

 

 

Dw – dochody własne, 

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

R – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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Wskaźnik WZ5 – obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest 

wartość tej relacji, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

4. Wskaźnik WZ7 – udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem: 

 

 

 

Zo – zobowiązania według tytułów dłużnych, 

Zw – zobowiązania wymagalne. 

 

Konsekwencją braku płynności finansowej w jednostce jest nieterminowe regulowanie 

zobowiązań. Wskaźnik ten większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu 

się z płatności. Im większa wartość, tym większa skala tego zjawiska. 

W Gminie Jarocin na koniec 2019 roku brak zobowiązań wymagalnych.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wartości wskaźników w latach od 2015 

do 2019 roku 

 

Tabela 2. Wskaźniki finansowe  

Wskaźnik 2015 2016 2017 2018 2019 

WB1 98,3 % 95,2 % 96,9 % 93,4 % 91,7 % 

WB2 57,4 % 48,9 % 48,8 % 47,2 % 48,3 % 

WB3 14,4 % 16,4 % 13,7 % 9,7 % 12,0 % 

WB4 15,2 % 23,7 % 23,3 % 27,2 % 17,2 % 

WB5 34,0 % 23,3 % 21,0 % 20,6 % 21,7 % 

WB6 14,5 % 18,0 % 15,5 % 10,9 % 15,5 % 

WB7 107,0 % 86,7 % 66,4 % 52,3 % 122,1 % 

WL1 1173,03 1782,67 1991,41 1419,50 2313,79 

WL2 408,60 607,69 541,88 412,80 597,25 

WL3 1172,55 1252,50 1558,86 2419,70 2331,38 

WZ1 41,3 % 33,7 % 39,5 % 50,7 % 46,9 % 

WZ3 3,1 % 4,1 % 3,9 % 4,1 % 5,5 % 

WZ5 5,4 % 8,4 % 8,0 % 8,8 % 14,4 % 

WZ7 0 0 0 0 0 
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B. Budżet   

 

Polityka finansowa Gminy Jarocin realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową, 

corocznie uchwalaną przez Radę Miejską. Uchwała określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Budżet Gminy Jarocin na 2019 rok został przyjęty Uchwałą 

nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości: 

 

Dochody: 207 535 033,72 zł 

Wydatki:  197 854 666,72 zł 

 

Zgodnie z przytoczoną Uchwałą nadwyżkę budżetu określono na kwotę 9 680 367,00 zł 

z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu planowanego wykupu obligacji 

komunalnych w kwocie 9 500 000,00 zł oraz planowanych spłat pożyczek w kwocie 

180 367,00 zł. 

W trakcie 2019 roku Rada Miejska w Jarocinie oraz Burmistrz Jarocina wielokrotnie 

dokonywali korekty Uchwały budżetowej Gminy Jarocin. 

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty podstawowych składników planowanego budżetu 

na 2019 rok wg Uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz po dokonanych 

zmianach. 

 

Tabela 3. Budżet na 2019 rok 

Budżet 2019 
Plan Zmiany Plan po zmianach 

01.01.2019 (+ -) 31.12.2019 

I. Dochody 207 535 033,72 29 288 316,69 236 823 350,41 

Dochody bieżące 186 537 167,12 26 444 404,58 212 981 571,70 

Dochody majątkowe 20 997 866,60 2 843 912,11 23 841 778,71 

II. Przychody 0,00 13 992 599,00 13 992 599,00 

Suma budżetowa (I + II) 207 535 033,72 43 280 915,69 250 815 949,41 

III. Wydatki 197 854 666,72 43 280 915,69 241 135 582,41 

Wydatki bieżące 158 202 928,35 30 589 948,49 188 792 876,84 

Wydatki majątkowe 39 651 738,37 12 690 267,20 52 342 705,57 

IV. Rozchody 9 680 367,00 0 9 680 367,00 

Suma budżetowa (III + IV) 207 535 033,72 43 280 915,69 250 815 949,41 

V. Deficyt 0,00 - 13 992 599,00 - 4 312 232,00 

VI. Nadwyżka operacyjna 9 680 367,00 14 508 327,86 24 188 694,86 
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Wykres 2. Plan dochodów i wydatków Gminy Jarocin na 2019 rok uwzględniający zmiany. 

   

Wykres 3. Deficyt 

 

Dochody 

W 2019 roku dochody Gminy Jarocin wyniosły 225 815 017,06 zł i w stosunku do planu 

stanowiły 95,35%. Stopień realizacji planu dochodów bieżących wyniósł 97,25%, 

w przypadku dochodów majątkowych realizacja wyniosła 78,38%. 
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Tabela 4. Zestawienie dochodów w poszczególnych działach w porównaniu z rokiem 

ubiegłym: 

Dział Treść 
2018 2019 Zmiana 

(5/3) kwota struktura kwota struktura 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo  728 210,60  0,38% 931 742,74 0,41% 127,95% 

020 Leśnictwo  5 492,35  0,00% 5 608,80 0,00% 102,12% 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

0,00 0,00% 1 362 369,05 0,60% - 

600 Transport i łączność  8 126 718,09  4,20% 6 210 595,35 2,75% 76,42% 

700 Gospodarka mieszkaniowa  3 090 417,13  1,60% 4 113 333,59 1,82% 133,10% 

710 Działalność usługowa  0,00  0,00% 44 350,00 0,02% - 

750 Administracja publiczna  602 851,93  0,31% 611 375,49 0,27% 101,41% 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

179 646,06  0,09% 224 813,29 0,10% 125,14% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa  

87 250,45  0,05% 3 208,29 0,00% 3,68% 

756 Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  

77 647 964,94  40,09% 85 001 536,35 37,64% 109,47% 

758 Różne rozliczenia  35 246 809,52  18,20% 38 768 908,40 17,17% 109,99% 

801 Oświata i wychowanie  5 015 971,94  2,59% 5 316 878,88 2,35% 106,00% 

851 Ochrona zdrowia  915,55  0,00% 1 349,65 0,00% 147,41% 

852 Pomoc społeczna  4 257 141,11  2,20% 4 752 684,51 2,10% 111,64% 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej  

4 120,00  0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza  

181 581,74  0,09% 178 119,77 0,08% 98,09% 

855 Rodzina  49 095 405,41  25,35% 59 895 376,44 26,52% 122,00% 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  

8 784 858,09  4,54% 17 236 527,99 7,63% 196,21% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

328 723,74  0,17% 1 151 050,81 0,51% 350,16% 

926 Kultura fizyczna  290 611,80  0,15% 5 187,66 0,00% 1,79% 

Ogółem 193 674 690,45  100,00% 225 815 017,06 100,00% 116,60% 

Dochody bieżące 180 864 301,06  93,39% 207 128 066,07 91,72% 114,52% 

Dochody majątkowe 12 810 389,39  6,61% 18 686 950,99 8,28% 145,87% 

 

W porównaniu z rokiem 2018 dochody uległy zwiększeniu o 32,14 mln zł z 193,67 mln zł 

do 225,81 mln zł. Największy udział we wzroście dochodów miały wpływy w dziale 855 

Rodzina o ponad 10 mln zł z przeznaczeniem na Rządowy Program „Rodzina 500 Plus”.  

Znaczny wzrost zarejestrowano w dziale 900 Gospodarka komunalna w kwocie ponad 8 mln 

zł, spowodowany głównie sprzedażą kanalizacji deszczowej do PWiK w kwocie prawie 6 mln 

zł. Również duży wzrost dochodów wystąpił w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem na kwotę ponad 7 mln zł, głównie z tytułu większych udziałów gminy 

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W wysokości 3 mln zł wpłynęła także 

subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej.  
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Wykres 4. Struktura dochodów Gminy 

 

 



 

 
            Raport o stanie Gminy Jarocin Strona 36 

Wydatki  

W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 217 501 206,71 zł, które stanowiły 90,20% 

planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 95,33% natomiast wydatki majątkowe w 71,69%. 

 

Tabela 5. Zestawienie wydatków w poszczególnych działach w porównaniu z rokiem 

ubiegłym: 

Dział Treść 
2018 2019 Zmiana 

(5/3) kwota struktura kwota struktura 

1 2 3 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo  764 487,67 0,34% 953 324,45 0,44% 124,70% 

020 Leśnictwo  6 660,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

400 Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

3 440,00 0,00% 7 383 996,01 3,39% 214401,74% 

600 Transport i łączność  46 113 801,29 20,72% 18 831 836,44 8,66% 40,84% 

630 Turystyka  14 086,78 0,01% 16 377,01 0,01% 116,26% 

700 Gospodarka mieszkaniowa  10 767 614,58 4,84% 4 907 084,04 2,26% 45,57% 

710 Działalność usługowa  151 648,63 0,07% 279 960,20 0,13% 184,61% 

720 Informatyka  180 637,69 0,08% 73 917,71 0,03% 40,92% 

750 Administracja publiczna  10 068 739,68 4,52% 11 181 208,91 5,14% 111,05% 

751 Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

179 646,06 0,08% 224 813,29 0,10% 125,14% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa  

1 465 501,46 0,66% 848 289,26 0,39% 57,88% 

757 Obsługa długu publicznego  1 937 936,56 0,87% 2 741 665,28 1,26% 141,47% 

801 Oświata i wychowanie  50 336 434,71 22,62% 55 254 906,08 25,40% 109,77% 

851 Ochrona zdrowia  1 170 658,75 0,53% 1 086 187,71 0,50% 92,78% 

852 Pomoc społeczna  12 717 567,78 5,71% 13 651 789,01 6,28% 107,35% 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza  

1 366 632,63 0,61% 1 601 329,16 0,74% 117,17% 

855 Rodzina  49 554 964,00 22,27% 60 595 888,67 27,86% 122,28% 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska  

23 634 943,98 10,62% 26 019 304,25 11,96% 110,09% 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego  

10 092 041,57 4,53% 7 584 376,44 3,49% 75,15% 

926 Kultura fizyczna  2 024 470,48 0,91% 4 264 952,79 1,96% 210,67% 

OGÓŁEM  222 555 358,93 100,00% 217 501 206,71 100,00% 97,73% 

Wydatki bieżące 162 010 902,03 72,80% 179 978 868,08 82,75% 111,09% 

Wydatki majątkowe 60 541 016,90 27,20% 37 522 338,63 17,25% 61,98% 

 

W 2019 roku wydatki były niższe o 5,05 mln zł od wydatków z roku poprzedniego. 

Największy wzrost odnotowano w dziale 855 Rodzina o 11 mln zł, związany z realizacją 

Programu Rządowego „Rodzina 500 Plus” Największy spadek wydatków dotyczył działu 600 

Transport i łączność o ponad 27 mln zł do czego przyczyniła się mniejsza realizacja 

wydatków majątkowych na drogi gminne. Ponadto w nowym dziale 400 Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano o 7,3 mln zł, w związku 

z zakupem gazociągu od PWiK.     

 

 

 



 

 
            Raport o stanie Gminy Jarocin Strona 37 

Wykres 5. Struktura wydatków Gminy 
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C. Inwestycje 

 

W 2019 roku wykonano wydatki majątkowe w kwocie 37 522 338,63 zł tj. 71,69%. Stanowią 

one największą grupę wydatków obejmując 17,25% wszystkich wydatków. Realizowane 

inwestycje przyczyniają się do systematycznego wzrostu jakości życia mieszkańców 

i świadczą o rozwoju Gminy Jarocin na wielu  płaszczyznach. Na inwestycje przeznaczono 

kwotę 16 168 921,94 zł (96,96%). Ich zestawienie wraz z opisem przedstawiono poniżej: 

 

1) Budowa, przebudowa przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych 

na terenie Gminy Jarocin  77 877,92 zł (97,96%) 

W ramach zadania wykonano 4 wiaty przystankowe w następujących lokalizacjach: 

- ul. Hallera w Jarocinie, 

       

- ul. Św. Ducha w Jarocinie, 

       

- ul. Sportowa w Jarocinie, 
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- ul. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi. 

      

 

 

Wiata przy ulicy Hallera została wykonana i zamontowana przez przedsiębiorstwo „mmcité 4 

Sp. z o.o.”. Protokół zdawczo-odbiorczy (końcowy) wykonanych prac spisany został dnia 

09.09.2019 r. Wykonanie pozostałych wiat nastąpiło w oparciu o umowy zawarte ze Spółką 

Trans Pegaz Sp. z o.o.. Protokolarny odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 11.10.2019 r.  
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2) Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Poznańskiej  

w Jarocinie 40 590,00 zł (99,00%) 

Umowa zawarta w dniu 20-03-2018r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory 

Ireneusz Ignaszak z siedzibą na Os. Konstytucji 3 Maja w Jarocinie. Protokolarny odbiór 

dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 15.10.2019 r. 

 

3) Budowa drogi od ul. Poznańskiej (była dr. kr. nr 11) do ul. Św. Ducha (była 

dr. wojewódzka nr 443) w Jarocinie 9 500,00 zł (95,00%) 

Umowa dotycząca wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 

24-04-2019r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak 

z siedzibą na Os. Konstytucji 3 Maja w Jarocinie. Odbiór dokumentacji został dokonany  30-

08-2019r. 

  

4) Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą 

Ekonomiczną w miejscowości Golina  24 600,00 zł (20,00%) 

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej 

na budowie łącznika drogowego do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz 

z odwodnieniem oraz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej „ZRID”, a także wykonanie 

koncepcji projektowej budowy punktu załadunkowo-rozładunkowego PKP w miejscowości 

Golina. 

Powyższa umowa została zawarta dnia 15.03.2019r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne 

Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z siedzibą na Os. Konstytucji 3 Maja 14a w Jarocinie. 

Z powodu wydania negatywnej opinii przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jarocin dla 

zaproponowanych rozwiązań projektowych na mocy sporządzonego do umowy aneksu, 

zadanie zostało rozdzielone, wprowadzając jednocześnie odrębne terminy odbioru 

dokumentacji projektowej. Protokolarny odbiór koncepcji projektowej budowy punktu 

załadunkowo-rozładunkowego PKP w miejscowości Golina nastąpił dnia 20.12.2019r., 

natomiast termin wykonania dokumentacji projektowej polegającej na budowie łącznika 

drogowego do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem 

wyznaczono na: 30.04.2020r.  
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5) Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-

Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej 2 002 778,84 zł (99,99%) 

W roku 2017 została podpisana umowa na wykonanie opracowania dokumentacji 

projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowa została zawarta dnia 

13.10.2017r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa 

z siedzibą w Golinie, ul. Asfaltowa 1. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił 

dnia 31.01.2019 r.  

W maju 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę łącznika drogowego od 

ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej, 

oświetleniem i odwodnieniem – odcinek nr I”.  

W czerwcu 2019 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę łącznika 

drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza wraz z budową 

ścieżki rowerowej, oświetleniem i odwodnieniem – odcinek nr I”. W postępowaniu wyłoniono 

ofertę, która została złożona przez spółkę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowej 1. Dnia 17.07.2019 r. z powyższą firmą 

została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania 

rzeczonego zadania inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan 

Ireneusz Ignaszak. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 20.11.2019 r.  

 

 

  

6) Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska 

Polskiego 2 899 482,74 zł (100,00%)  

W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Budowę ronda na 

skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską oraz nowoprojektowanymi ulicami”. 

Inwestycję realizowała spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Golinie. W dniu 30.03.2018 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na 
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wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski nad zadaniem prowadził pan Ireneusz 

Ignaszak. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 24.05.2019 r.  

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej dla 

następujących ulic: 

- ulica Wojska Polskiego, 

- ulica Śródmiejska. 

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano kanalizację deszczową, 

zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego oraz wybudowano kanał technologiczny pod 

docelową sieć teleinformatyczną o długości 220 m. 

 

 

7) Budowa ścieżki rowerowej wraz ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni 

w miejscowości Wilkowyja 67 650,00 zł (46,18%)  

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym 

wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja z odwodnieniem i budową oświetlenia. Umowa 

została zawarta dnia 15.03.2019 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka 

Komandytowa z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1 w Golinie.  

Z powodu braku zgody właścicieli nieruchomości na lokalizację przebiegu projektowanej 

ścieżki rowerowej na terenach stanowiących ich własność, na mocy sporządzonego do 

umowy aneksu zadanie zostało rozdzielone, wprowadzając jednocześnie odrębne terminy 

realizacji niniejszego zadania. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

nastąpił dnia 20.12.2019 r., natomiast termin dostarczenia uzyskanych decyzji i pozwoleń 

wyznaczono na: 28.02.2020 r.  
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8) Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia 500,00 zł (50,00%) 

W ramach przedmiotowego zadania firmie Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowa 1 zlecono wykonanie aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego.  

W październiku 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ulicy Batorego 

w Jarocinie wraz z budową oświetlenia”. W przedmiotowym postępowaniu wyłoniono 

wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie 

przy ul. Asfaltowej 1. Dnia 04.12.2019 r. z powyższą firmą została zawarta umowa na 

wykonanie robót budowlanych koniecznych do zrealizowania rzeczonego zadania 

inwestycyjnego. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadzi pan Józef Król. Termin 

wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 30.06.2020 r.  

Dla niniejszej inwestycji otrzymano w roku 2019 dofinansowanie od Wojewody 

Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 1 603 393,00 

zł. Przedmiotowe dofinansowanie, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, 

zostało zmniejszone do wartości 1 200 731,00 zł  

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę ścieżki rowerowej, 

budowę chodnika, budowę ronda na wysokości skrzyżowania ulicy Podchorążych z ulicą 

Słowackiego oraz budowę oświetlenia ulicznego.  

 

9) Nawiązanie drogi klasy Z do ronda zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego 

w Jarocinie 223 564,59 zł (99,98%)  

W ramach zadania zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na „Budowę odcinka drogi 

klasy Z łączącego ulicę Wrocławską z ulicą Bema oraz ulicę Wrocławską z ulicą Śródmiejską 

i przebudowa ulicy Wrocławskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do mostu na rzece 

Lipinka) oraz Śródmiejskiej (od parkingu do ul. Wojska Polskiego) w zakresie włączenia drogi 

klasy Z do ronda zlokalizowanego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie”. Inwestycję 

realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie. 

Dnia 08.02.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, nadzór 

inwestorski nad zadaniem prowadził pan Ireneusz Ignaszak. Protokolarny odbiór robót 

nastąpił dnia 24.05.2019 r.  

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika oraz 

nawierzchni ścieżki rowerowej. Wykonano również nawierzchnię wysp wyniesionych z kostki 

betonowej brukowej i zamontowano słup oświetleniowy wraz z oprawą zewnętrzną na 

wysięgniku.  
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10) Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza 

z drogą w Wilkowyi 65 000,00 zł (100,00%)  

W dniu 23.03.2017 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa 

z siedzibą w Golinie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 

polegającej na budowie łącznika drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości 

Cielcza z drogą w miejscowości Wilkowyja oraz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID. 

Ustalono podzielenie zadania na II etapy, z których I etap obejmuje realizację zadania 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej. Etap II obejmuje realizację zadania w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem do właściwego organu robót 

budowalnych wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa obejmująca 

I etap przygotowania inwestycji została odebrana protokolarnie w dniu 20.03.2019 r. 

Dokumentację projektową obejmującą II etap przygotowania inwestycji odebrano 

protokolarnie w dniu 16.12.2019 r.  

 

11) Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-nasiennego w Jarocinie 

przy ul. Poznańskiej 9 840,00 zł (98,40%)  

W dniu 06.05.2019 r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa 

z siedzibą w Golinie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-

nasiennego w Jarocinie (ulica Poznańska). Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej 

nastąpił 16.12.2019 r.  
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12) Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie 10 000,00 zł (100,00%)  

W dniu 11.01.2019 r. została podpisana umowa z firmą Biuro Projektów M. Rygowska 

i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie na wykonanie opracowania programu 

funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa 

w Mieszkowie – etap II”. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 

28.02.2019 r. W dniu 30.07.2019 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót 

Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowej 1, na realizację 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulica Dworcowa w Mieszkowie wraz z parkingiem – 

etap I” w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej ulicy Dworcowej w Mieszkowie wraz 

z parkingiem na 128 miejsc postojowych oraz chodnikiem. Nadzór inwestorski nad zadaniem 

prowadzi pan Zbigniew Król. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 

29.05.2020 r.  

 

13) Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku 5 000,00 zł (100,00%)   

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego. Rzeczona umowa została zawarta dnia 29.04.2019 r. z panem Ireneuszem 

Ignaszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Komunikacyjne 

Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak z siedzibą w Jarocinie. Przebudowa przedmiotowej 

drogi została wykonana na podstawie ugody sądowej z dnia 07.06.2018 r., w ramach której 

firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARZYŃSKI Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa wykonała zawarte w ugodzie sądowej roboty 

budowlane. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 21.06.2019 r.  

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości 

328,0 m i szerokości 5,0 m.  

 

14) Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie 2 367 

239,29 zł (99,99%) 

W dniu 16.07.2018 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

„DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Golinie na realizację zadania pn. „Przebudowa 

drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie”. Nadzór inwestorski nad 

zadaniem objął pan Grzegorz Maciejewski. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 

10.01.2019 r.  

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni oraz infrastruktury towarzyszącej dla 

następujących ulic: 

- ulica Lisia, 

- ulica Żurawia, 

- ulica Krucza, 
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- ulica Wilcza, 

- ulica Sarnia. 

 

 

15) Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach 1 142 670,00 zł 

(100,00%)  

Umowa na  realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej 

w Witaszycach wraz z budową oświetlenia” została zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Golinie w dniu 02.05.2017 r. Prace 

polegały na przeprojektowaniu oraz przebudowie dróg gminnych na osiedlu przy 

ul. Piaskowej w Witaszycach wraz z budową oświetlenia w oparciu o dokumentacją 

projektową sporządzoną przez Biuro projektowe AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI 

z grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zmiany nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 

nawierzchnię asfaltową. Nadzór inwestorski nad zadaniem prowadziła Jarocińska Agencja 

Rozwoju Sp. z o. o. Protokolarny odbiór robót nastąpił dnia 27.04.2018 r.  

Przeprojektowano i przebudowano ul. Łąkową, ul. Olszynową, ul. Ogrodową, ul. Kwiatową, 

ul. Sadową i ul. Polną w Witaszycach w zakresie zmiany istniejącej nawierzchni tłuczniowo-

gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Łączna długość przebudowanych ulic 

wynosi 1 275,75 m.  

 

16) Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy 

skrzyżowania ul. Al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu ul. 

Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie 115 620,00 zł (99,67%)  

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie istniejącej infrastruktury drogowej 

w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej 

w ciągu ul. Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie. Umowa została zawarta dnia 

18.03.2019r. z firmą Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa 
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z siedzibą w Golinie. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 

26.08.2019 r.  

 

17) Przebudowa ul. Leśnej w Bachorzewie 25 000,00 zł (100,00%)  

W ramach zadania została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej 

przebudowy ulicy Leśnej w Bachorzewie (dz. nr 15, 25 w obrębie ewidencyjnym 

Bachorzewa, 8105 w obrębie ewidencyjnym Tarce) oraz wykonanie projektu przebudowy 

ulicy Leśnej w Bachorzewie na odcinku od osiedla Leśnego do drogi wojewódzkiej nr 443 

oraz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID.  

Rzeczona umowa została zawarta dnia 18.03.2019 r. z firmą Pracownia Projektowa DROG-

CAD Maciej Nowak z siedzibą na os. Lotnictwa Polskiego 16a/30 w Poznaniu.  

Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 29.10.2019 r. 

 

18) Przebudowa ulicy Brzozowej w Jarocinie 14 760,00 zł (98,40%)  

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania polegającego na przebudowie ulicy Brzozowej w Jarocinie. Rzeczona umowa 

została zawarta dnia 09.04.2019 r. z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory 

Ireneusz Ignaszak z siedzibą w Jarocinie.  

Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 31.10.2019 r.  

 

19) Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy 

infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum 

Jarocina 132 000,00 zł (100,00%)  

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania: 

- „Przebudowa płyty Rynku w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do 

właściwego organu robót budowlanych,  

- „Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Jarocinie na odcinku od Rynku do skrzyżowania 

z ulicą Kilińskiego wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu 

robót budowalnych, 

- „Przebudowa ulicy Kościelnej w Jarocinie wraz z parkingiem i małą architekturą”, ze 

zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych,  

- „Przebudowa ulicy Krótkiej w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do 

właściwego organu robót budowlanych,  
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- „Przebudowa ulicy Św. Ducha w Jarocinie na odcinku od Rynku do skrzyżowania 

z ulicą Wojska Polskiego wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego 

organu robót budowlanych,  

- „Przebudowa ulicy Śródmiejskiej w Jarocinie na odcinku od Rynku do skrzyżowania z 

ulicą Wodną wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do właściwego organu robót 

budowlanych,  

- „Przebudowa ulicy Gołębiej w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze zgłoszeniem do 

właściwego organu robót budowlanych,  

- „Przebudowa ulicy ks. kard Wyszyńskiego w Jarocinie wraz z małą architekturą”, ze 

zgłoszeniem do właściwego organu robót budowlanych.  

Umowa została zawarta dnia 01.04.2019 r. z firmą Biuro Projektów Drogowych „TF-

PROJEKT” Tomasz Florkowski z siedzibą przy ul. Konopnickiej 12 w Żerkowie. Protokolarny 

odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dnia 23.12.2019 r.  

 
20) Wdrożenie zintegrowanego pakietu RATUSZA w zakresie systemów 

podatkowych i kadrowo płacowych 158 670,00 zł (100,00%)  

W dniu 29.11.2018 r. została zawarta umowa ze spółką REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą 

w Bielsku-Białej na realizację powyższego zadania w okresie od dnia 29.11.2018 r. do dnia 

30.06.2019 r. Zakończono realizację zadania.  

 

21) Modernizacja budynku remizy i sali OSP w Kadziaku 11 000,00 zł w tym FS 

Kadziak (100,00%)  

W ramach przedmiotowego zadania realizowano dwa etapy:  

- etap I – wykonanie cyklinowania i malowania podłogi na sali wiejskiej za kwotę 

8 000,00 zł. Wykonawcą była firma Zakład Stolarski Jerzy Paczkowski, 63-210 

Ludwinów 6, 

- etap II – wykonanie naprawy 64 m2 pokrycia dachowego, tj. położenie papy 

termicznej wraz z gruntowaniem z obróbką blacharsko-dekarską za kwotę 

3 000,00 zł. Ten etap wykonała firma DACH-SYSTEM Przemysław Zawisła, 63-200 

Kadziak 26.  

 

22) Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w 

Wilkowyi 691 474,08 zł (99,35%)  

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 14.06.2019 r. umowa nr WR-

RGK.272.18.2019 z BUDMEL Korty, Boiska Sportowe Tomasz Molus na wykonanie zadania 

polegającego na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę ogólnodostępnego 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wilkowyja.  
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Zgodnie z umową zrealizowano wskazany zakres robót: 

- wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, 

- wybudowano bieżnię tartanową do biegu na 60,0 m, 

- wykonano rzutnię do rzutu kulą o nawierzchni z miału kamiennego, 

- wykonano piaskownicę do skoku w dal z rozbiegiem usytuowanym na bieżni, 

- wymieniono część ogrodzenia terenu. 

Prace zostały wykonane w terminie od dnia 17.06.2019 r. do dnia 23.09.2019 r. 

 

23) Modernizacja bocznych schodów w SP nr 2 w Jarocinie 43 000,00 zł (100,00%) 

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczyk.  

 

24) Modernizacja dachu sali gimnastycznej w SP nr 2 w Jarocinie 45 000,00 zł 

(100,00%) Wykonawcą zadania była firma P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczyk. 

 

25) Modernizacja pomieszczenia szkoły na pracownię techniki w ZS w Witaszycach 

30 000,00 (100,00%) 

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia szkoły na pracownię techniki. 

Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Artur Jacek z siedzibą 63-200 Witaszyce, 

ul. H. Rutkowskiego 9. Prace zostały wykonane I kwartale 2019 r. 

 

26) Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Jarocinie 29 520,00 zł (98,40%) 

Wykonawcą zadania była firma P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczyk.  

 

27) Budowa nowego pawilonu na potrzeby Przedszkola w Witaszycach 50 000,00 zł 

(100,00%)  

W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 16.04.2019 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowej z firmą IKS Projekt Iwona Sobocińska z siedzibą w Jarocinie, 

ul. Opłotki 6. Dokumentację wykonano we wrześniu 2019 r.  

 

28) Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie 150 100,00 zł 

(99,40%)  

W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 22.07.2019 r. z firmą STAL-MAR Marek 

Sieracki z siedzibą w Jarocinie, ul. Leszczyce 16a. Plac zabaw wykonano w sierpniu 2019 r.  

 

29) Edukacja ekologiczna – Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych przy 

Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie 101 000,00 zł (100,00%)  
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Wykonawcą zadania była firma TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek ul. Zajęcza 37, 63-200 

Jarocin. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano następujące działania: 

- montaż przyrządów edukacyjnych: 

a) zegar słoneczny z tablicą edukacyjną, 

b) leśna przesuwanka – mapa (przyrząd dwustronny) wraz z opracowaniem 

graficznym, 

c) przyrząd edukacyjny „Tropy” wraz z tablicą edukacyjną, 

d) leśny łańcuch troficzny, 

e) przyrząd edukacyjny „Lekcja dendrologii”, 

f) przyrząd edukacyjny „Grające drzewo”, 

g) przyrząd edukacyjny „Leśna łamigłówka” – 1 przyrząd składający się z 4 

elementów – cykle rozwojowe, gady i płazy, owady oraz życie w wodzie, 

h) przyrząd edukacyjny „Leśna układanka” rozkład śmieci w czasie wraz 

z jednostronną ławką, 

i) przyrząd edukacyjny „Katarynka wiedzy” - 1 przyrząd składający się z 2 

elementów – ptaki i ssaki, 

j) Koło wiedzy na tablicy. 

- montaż: 

a) automatycznej, bezprzewodowej stacji meteorologicznej, służącej celom 

edukacyjnym (mierzone parametry: temperatura i wilgotność powietrza, 

ciśnienie, opady, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie UV 

i promieniowanie słoneczne, temperatura gruntu, zasilanie 230V, modem 

GPRS z zapewnioną transmisją, komunikat on-line, maszt montażowy stacji),  

b) edukacyjnej klatki meteorologicznej z wyposażeniem tj. termometr, barometr – 

zegary tarczowe, analogowe, termometr ekstremalny, maszt murowany 

aluminiowy umożliwiający instalację klatki na wysokości około 140 cm n.p.t., 

- wykonanie wieloletniej łąki kwietnej z przygotowaniem podłoża (ok. 300 m2), wraz 

z systemem oznaczania i informacji o charakterze dydaktyczno-edukacyjnym (w tym 

przygotowanie podłoża: wymiana gruntu – zebranie wierzchniej warstwy ziemi 

i zastąpienie jej glebą bardziej żyzną, zasianie mieszanki siewnej do wysiewu łąki 

kwietnej, montaż tablicy zawierającej informacje o roślinach rosnących na łące 

kwietnej). 

 

30) Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z instalacją 15 129,00 zł (97,61%)  

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano kocioł warzelny gazowy blokowy 150 l 

wraz z instalacją dnia 03.07.2019 r. Jest to model L900.BKG.150.3 o wymiarach 
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9000x900x900. Wykonawcą zadania była firma System Serwis Sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Hetmańska 109.  

 

31) Miejsce upamiętnienia 30 000,00 zł (100,00%)  

Wykonawcą zadania była firma TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek ul. Zajęcza 37, 63-200 

Jarocin.  

W ramach zadania wykonano usługę polegającą na przygotowaniu miejsca pamięci poprzez: 

- nasadzenie 30 drzew wraz z stabilizacją oraz zaprawieniem gruntu, 

- rozplantowanie gruntu wraz z oczyszczeniem z gruzu, kamieni o pow. 2 700 m2,  

- założenie trawnika z siewu.  

Prace zostały wykonane w terminie od 05.04.2019 r. do 30.05.2019 r.  

 

32) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łuszczanowie 73 000,00 zł w tym FS Łuszczanów (100,00%)  

19.07.2019 r. pomiędzy Gminą Jarocin a firmą Buglo Place Zabaw Sp. z o.o., Sp. 

Komandytowa z siedzibą w Koszalinie została podpisana umowa na wykonanie 

i dostarczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw w Łuszczanowie.  

W ramach zadania zamontowano urządzenia wyposażenia placu zabaw: karuzela 

TWISTER, bujak KONIK, bujak podwójny KONIK, huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim 

i kubełkowym, ścianka wspinaczkowa z drabinką, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy 

w składzie: zjeżdżalnia ze ścianką wspinaczkową, wieżyczką i drabinką, złożony zestaw 

zabawowy w składzie: cztery przejścia przez rury zabudowane + przeszkoda na linach, 

złożony zestaw zabawowy w składzie: zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, ściana linowa, 

drabinka, zestaw do wspinaczki, piramida linowa.  

W ramach inwestycji na terenie placu zabaw zamontowano także reflektory solarne 3 szt., 

czujnik jakości powietrza, zestaw fotowoltaiczny i skrzynkę instalacyjną. Ta część inwestycji 

została zrealizowana przez firmę Instalatorstwo elektryczne Robert Kubicki z siedzibą 63-200 

Łuszczanów, ul. Łąkowa 44.  

Na tą inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł w ramach IX edycji 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Kwota 18 000,00 zł została przeznaczona 

z Funduszu Sołeckiego, natomiast 25 000,00 zł pochodziło z budżetu Gminy. 

 

33) Modernizacja placu zabaw przy ul. Do Zdroju w Jarocinie 100 000,00 zł 

(100,00%)  

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację istniejącego placu zabaw. 

Inwestycja obejmowała montaż elementów wyposażenia placu zabaw, tj. bujaka AUTO, 
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bujaka RYBA, piaskownicy, huśtawki wahadłowej podwójnej z siedziskiem płaskim 

i kubełkowym, huśtawki wahadłowej z siedziskiem, bocianie gniazdo, zjazd linowy.  

Ponadto wykonano ogrodzenie panelowe systemowe długości 88 mb i furtki stalowej. 

Położono nawierzchnie z kostki brukowej, zamontowano ławki parkowe, kosze uliczne na 

śmieci oraz regulamin korzystania z placu zabaw i stojak na rowery. Założono plastikowe 

obrzeża oddzielające strefę zabaw od strefy wypoczynku.  

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była firma Investic Sp. Z o.o. Przemysław 

Andrzejewski z siedzibą w Golinie przy ul. Zakrzewskiej 21.  

 

 

34) Plac zabaw Ciświca – Folwark 3 000,00 zł w tym FS Siedlemin-Ciświca (21,43%)  

W ramach przedmiotowego zadania Biuro Projektów „Midas” Dariusz Michalak, z siedzibą 

w Jarocinie przy ul. Słonecznej, opracowało dokumentację projektową budowy placu zabaw 

z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ciświca. Protokolarny odbiór dokumentacji 

nastąpił dnia 20.12.2019 r. 

  

35) Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleń 

przyuliczną 4 262 044,36 zł (30,52%)  

Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W ramach zadania zostały wykonane zmiany do dokumentacji projektowych, zrealizowano 

filmy promujące projekt, wykonano mapy, tablice informacyjne, banery.  

W ramach zadania zrealizowano prace w drzewostanie, rewaloryzacje alei dębowej, montaż 

budek lęgowych, niwelację terenu w Parku Radolińskich w Jarocinie oraz prace 

w drzewostanie, montaż budek lęgowych w parku przy ul. Szubianki w Jarocinie, dokonano 
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modernizacji infrastruktury Parku Gorzeńskiego w Jarocinie. Wykonano również nasadzenia 

zieleni przyulicznej wzdłuż dróg łączących ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską 

z ul. Śródmiejską w Jarocinie wraz z budową nawierzchni z kruszyw mineralnych oraz 

montażem elementów małej architektury. 

  

36) Zakupienie i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej 29 326 78 zł 

w tym FS Annapol (97,76%) 

W ramach przedmiotowego zadania budżetowego wykonanie dokumentacji projektowej 

i pełnienie nadzoru inwestorskiego zlecono firmie: Biuro Projektów „Midas” Dariusz Michalak, 

z siedzibą w Jarocinie przy ul. Słonecznej. W dniu 11.06.2019 r. Gmina Jarocin podpisała 

umowę z firmą Investic Sp. z o.o. z siedzibą w Golinie na wykonanie placu zabaw.  

Umowa obejmowała montaż karuzeli stalowej, bujaka AUTO, zestaw siłowy wyciskanie 

siedząc + pylon, zestaw siłowy orbitrek + pylon.  

Uzupełniono ogrodzenie panelowe: 5 mb oraz zamontowano dodatkową furtkę 

w ogrodzeniu. Zamontowano 40,8 mb siatki leśnej i posadzono 27 szt. krzewów świerku 

srebrzystego. 

    

 

37) Budowa łącznika parkingów 21 592,30 zł w tym FS Prusy i Roszkówko ( 99,96%)  

Wykonawcą zadania była firma Weber Bruk Piotr Weber, 63-230 Zakrzew 79. Inspektorem 

nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach zadania wykonano łącznik z kostki betonowej pomiędzy szkołą a salą wiejską 

w Prusach. Prace zostały wykonane w terminie od 18.11.2019 r. do 06.12.2019 r.  
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38) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku 10 000,00 zł w tym FS Osiek 

(100,00%)  

Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Idczak, 63-200 Osiek 50. 

Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach zadania wykonano modernizacje budynku świetlicy wiejskiej w Osieku obejmującą 

demontaż okna, rozkucie otworu okiennego, montaż drzwi, uzupełnienie ubytków tynku, 

szpachlowanie i malowanie ściany, wykonanie podestu przed drzwiami wejściowymi.  

Prace zostały wykonane w terminie 18.11.2019 r. do 06.12.2019 r.  

 

39) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach – remont dachu 19 

349,99 zł w tym FS Witaszyczki (99,77%)  

Wykonawcą zadania była firma INVESTIC Sp. z o.o., ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina. 

Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach zadania wykonano docieplenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej 

w Witaszyczkach poprzez montaż styropapy wraz z obróbką opierzenia i przygotowaniem 

podłoża pod styropapę. Prace zostały wykonane w terminie 02.09.2019 r. do 29.10.2019 r.  

 

40) Modernizacja domu wiejskiego 12 000,00 zł w tym FS Potarzyca (100,00%)  

Wykonawcą zadania była firma COMTECH Dariusz Ostojski, ul. Wrocławska 73/4, 63-200 

Jarocin. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach zadania dokonano montażu 8 kamer, rejestratora, szafki rakowej wraz 

z systemem alarmowym na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Potarzycy. Prace zostały 

wykonane w terminie 02.09.2019 r. do 18.10.2019 r.  

 

41) Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej 18 962,32 zł w tym FS Radlin 

(99,46%)  

Wykonawcą zadania była firma INVEST DOM Dominik Merklinger, 63-200 Radlin 13B. 

Inspektorem nadzoru był Pan Wojciech Rodziak.  

W ramach zadania dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez 

utwardzenie terenu z kostki przed bramą OSP, zadaszenie wejścia głównego do sali, 

termomodernizację wnęki w wejściu głównym do świetlicy. Prace zostały wykonane 

w terminie 29.07.2019 r. do 19.08.2019 r.  

 

42) Modernizacja sali wiejskiej w Wilczyńcu 11 363,00 zł w tym FS Wilczyniec 

(99,99%)  

Wykonawcą zadania była firma Handel Drewnem, Agnieszka Sitarska, Wilczyniec, 63-230 

Witaszyce. Inspektorem nadzoru był Pan Wojciech Rodziak.  
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Konieczność wykonania inwestycji wynikała z konieczności poprawy stanu technicznego 

ścian w świetlicy wiejskiej w Wilczyńcu. W ramach zadania wykonano obłożenie ścian sali 

panelami PCV wraz z demontażem i montażem parapetów. Prace zostały wykonane 

w terminie 25.03.2019 r. do 18.04.2019 r. 

43) Modernizacja węzłów sanitarnych w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie 8 

187,75 zł w tym FS Mieszków (99,84%)  

Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo co. i wod. kan. Zbigniew Szymendera, 

ul. Harcerska 21, 63-200 Cielcza. Inspektorem nadzoru był Pan Wojciech Rodziak.  

W ramach zadania dokonano wymiany kompaktów WC, umywalek, ogrzewaczy do wody 

podumywalkowych, pisuarów w sanitariatach w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie. Prace 

zostały wykonane w terminie od 14.02.2019 r. do 29.03.2019 r.  

 

44) Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury 30 372,65 zł w tym FS Wilkowyja 

(99,91%)  

Wykonawcą zadania była firma SE-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Sebastian Wojtecki, 

ul Klonowa 2, 63-200 Wilkowyja. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury 

w Wilkowyi w ilości 220 m2 wraz z naprawą tynku w toaletach. Prace zostały wykonane 

w terminie 29.11.2019 r. do 16.12.2019 r. 

  

45) Wykonanie centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie 

30 000,00 zł (100,00%)  

Wykonawcą zadania była firma Usługi Instalacyjne Sławomir Szatkowski, ul. Poznańska 28b, 

63-200 Cielcza. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach zadania wykonano instalacje c.o. w budynku Wiejskiego Domu Kultury 

w Cząszczewie obejmującą kocioł Ekogroszek 26 kW oraz grzejniki stalowe z zaworami 

termostatycznymi. Prace zostały wykonane w terminie 29.11.2019 r. do 13.12.2019 r.  

 

46) Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia 

pałacowo parkowego w Jarocinie 14 760,00 zł (98,40%)  

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa w dniu 31.01.2019 r. ze Spółką 

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. na rozliczenie projektu pn. „Rewitalizacja, 

konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego 

w Jarocinie”.  
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47) Budowa siłowni zewnętrznej 30 000,00 zł w tym FS Zakrzew (100,00%)  

Wykonawcą zadania była firma INVESTIC Sp. z o.o., ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina. 

Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak.  

W ramach zadania wykonano montaż elementów siłowni zewnętrznej – wyciąg górny 

i twister na pylonie, stepper i pajacyk na pylonie, wyciąg górny i krzesło do wyciskania na 

pylonie, jeździec i wioślarz na pylonie oraz narciarz i rower na pylonie, a także wykonanie 

szklanek betonowych o wym. 40 cm x 80 cm. Prace zostały wykonane w terminie  

13.09.2019 r. do 30.09.2019 r.  

 

48) Modernizacja boiska sportowego w Cielczy wraz z zakupem kontenerów na 

odpady i przechowywania sprzętów sportowych oraz aeratora rurkowego 86 998,96 

zł (87,00%)  

Wykonawcą zadania była firma Trans Pegaz Spółka Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 63-200 

Jarocin. Inspektorem nadzoru był Pan Dariusz Michalak. W ramach przedmiotowego zadania 

zrealizowano następujące działania: 

- zakup kontenera służącego zarówno zawodnikom w celu przebrania jak i do celów 

gospodarczych, 

- zakup i montaż nowych pełnowymiarowych bramek dla seniorów wraz z dosianiem 

trawy pod bramkami,  

- wykonanie i montaż nowych wiat dla zawodników gospodarzy i gości służących 

podczas meczu zawodnikom rezerwowym (18 miejsc siedzących),  

- zakup pojemników do segregacji odpadów (bio, plastik, szkło, zmieszane),  

- wykonanie projektu zasilania lamp oświetleniowych wokół boiska. 

 Prace zostały wykonane w terminie 12.12.2019 r. do 27.12.2019 r.  

 

49) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej 

i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie 819 397,27 zł (99,98%)  

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 27.02.2019 r. umowa nr WR-

RGK.272.11.2019 z KONSORCJUM FIRM: Lider konsorcjum: „CONCEPT TRADE” Biuro 

Handlowo - Usługowe Rafał Miszczak na wykonanie robót budowlanych obejmujących 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łuszczanowie.  

Zgodnie z umową zamówienie obejmuje roboty przygotowawcze - pomiary geodezyjne, 

przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej, budowę boiska do piłki nożnej, budowę boiska 

do piłki plażowej, wyposażenie boisk sportowych, montaż piłkochwytu, montaż ogrodzeń 

i bram, wykonanie utwardzeń z podbudową w strefie sportowej, dostawę i montaż elementów 
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małej architektury w strefie sportowej (8 ławek, 5 koszy na śmieci, 6 stojaków na rowery, 

betonowy stół do tenisa stołowego).  

Wykonana została strefa sportowa, oddzielona od pozostałych stref ogrodzeniem 

panelowym o wysokości 1,2 m. W strefie znajduje się boisko typu „Orlik” o sztucznej 

nawierzchni (pole gry 26 m x 56 m, wybiegi 3 metrowe). Od strony placu zabaw umieszczony 

jest piłkochwyt. Dodatkowo w strefie znajduje się boisko do piłki plażowej (pole gry 16 m x 8 

m, wybiegi 2 metrowe), stół betonowy do tenisa stołowego oraz przeniesione urządzenia 

siłowni zewnętrznej (7 urządzeń). Wokół urządzeń siłowni zewnętrznej zastosowano 

nawierzchnię bezpieczną - piasek. Cała strefa została wyposażona w elementy małej 

architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Część sportowa została oddzielona 

od sąsiadujących działek ogrodzeniem o wysokości 4 m. Wykonano także całość ogrodzenia 

terenu, uwzględnionego w projekcie. Termin realizacji umowy: 27.02.2019r. do 19.08.2019r.  

 

Tabela 6. Wykaz inwestycji 

Lp. Rodzaj inwestycji kwota % 

1 
Budowa, przebudowa przystanków komunikacyjnych i wiat 

przystankowych na terenie Gminy Jarocin   
77 877,92 zł 97,96% 

2 
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. 

Poznańskiej w Jarocinie  
40 590,00 zł 99,00% 

3 
Budowa drogi od ul. Poznańskiej (była dr. kr. nr 11) do ul. Św. Ducha 

(była dr. wojewódzka nr 443) w Jarocinie  
9 500,00 zł 95,00% 

4 
Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą 

Ekonomiczną w miejscowości Golina   
24 600,00 zł 20,00% 

5 
Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi 

Wilkowyja-Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej  
2 002 778,84 zł 99,99% 

6 
Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy 

Wojska Polskiego  
2 899 482,74 zł 100,00% 

7 
Budowa ścieżki rowerowej wraz ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni 

w miejscowości Wilkowyja  
67 650,00 zł 46,18% 

8 Budowa ulicy Batorego w Jarocinie wraz z budową oświetlenia  500,00 zł 50,00% 

9 
Nawiązanie drogi klasy Z do ronda zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska 

Polskiego w Jarocinie  
223 564,59 zł 99,98% 

10 
Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości 

Cielcza z drogą w Wilkowyi  
65 000,00 zł 100,00% 

11 
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-nasiennego w 

Jarocinie przy ul. Poznańskiej  
9 840,00 zł 98,40% 

12 Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie  10 000,00 zł 100,00% 

13 Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku  5 000,00 zł 100,00%   

14 Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie  2 367 239,29 zł 99,99% 

15 Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach  1 142 670,00 zł 100,00% 

16 

Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy 

skrzyżowania ul. Al. Niepodległości, ul. Św. Ducha, ul. Wodnej w ciągu 

ul. Poznańskiej i ul. Wojska Polskiego w Jarocinie  

115 620,00 zł 99,67% 

17 Przebudowa ul. Leśnej w Bachorzewie  25 000,00 zł 100,00% 

18 Przebudowa ulicy Brzozowej w Jarocinie  14 760,00 zł 98,40% 

19 
Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy 

infrastruktury drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej 
132 000,00 zł 100,00% 
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w Centrum Jarocina  

20 
Wdrożenie zintegrowanego pakietu RATUSZA w zakresie systemów 

podatkowych i kadrowo płacowych  
158 670,00 zł 100,00% 

21 Modernizacja budynku remizy i sali OSP w Kadziaku w tym FS Kadziak  11 000,00 zł 100,00% 

22 
Budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole 

Szkół w Wilkowyi  
691 474,08 zł 99,35% 

23 Modernizacja bocznych schodów w SP nr 2 w Jarocinie  43 000,00 zł 100,00% 

24 Modernizacja dachu Sali gimnastycznej w SP nr 2 w Jarocinie  45 000,00 zł 100,00% 

25 
Modernizacja pomieszczenia szkoły na pracownię techniki w ZS w 

Witaszycach  
30 000,00 zł 100,00% 

26 Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Jarocinie  29 520,00 zł 98,40% 

27 Budowa nowego pawilonu na potrzeby Przedszkola w Witaszycach  50 000,00 zł 100,00% 

28 Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie  150 100,00 zł 99,40% 

29 
Edukacja ekologiczna – Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych 

przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie  
101 000,00 zł 100,00% 

30 Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z instalacją  15 129,00 zł 97,61% 

31 Miejsce upamiętnienia  30 000,00 zł 100,00% 

32 
Modernizacja placu zabaw przy Centrum Aktywności Lokalnej i 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie w tym FS Łuszczanów  
73 000,00 zł 100,00% 

33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Do Zdroju w Jarocinie  100 000,00 zł 100,00% 

34 Plac zabaw Ciświca – Folwark w tym FS Siedlemin-Ciświca  3 000,00 zł 21,43% 

35 
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz 

zieleń przyuliczną  
4 262 044,36 zł 30,52% 

36 
Zakupienie i montaż elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w 

tym FS Annapol  
29 326 78 zł 97,76% 

37 Budowa łącznika parkingów w tym FS Prusy i Roszkówko  21 592,30 zł 99,96% 

38 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku w tym FS Osiek  10 000,00 zł 100,00% 

39 
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach – remont 

dachu w tym FS Witaszyczki  
19 349,99 zł 99,77% 

40 Modernizacja domu wiejskiego w tym FS Potarzyca  12 000,00 zł 100,00% 

41 Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej w tym FS Radlin  18 962,32 zł 99,46% 

42 Modernizacja sali wiejskiej w Wilczyńcu w tym FS Wilczyniec  11 363,00 zł 99,99% 

43 
Modernizacja węzłów sanitarnych w Wiejskim Domu Kultury w 

Mieszkowie w tym FS Mieszków  
8 187,75 zł 99,84% 

44 Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w tym FS Wilkowyja  30 372,65 zł 99,91% 

45 
Wykonanie centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w 

Cząszczewie  
30 000,00 zł 100,00% 

46 
Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego 

założenia pałacowo parkowego w Jarocinie  
14 760,00 zł 98,40% 

47 Budowa siłowni zewnętrznej w tym FS Zakrzew  30 000,00 zł 100,00% 

48 

Modernizacja boiska sportowego w Cielczy wraz z zakupem 

kontenerów na odpady i przechowywania sprzętów sportowych oraz 

aeratora rurkowego  

86 998,96 zł 87,00% 

49 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności 

Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie  
819 397,27 zł 99,98% 
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Wykres 6. Porównanie poziomu dochodów i wydatków z budżetu gminy w latach 2015 – 

2019 (w mln zł) 
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Zadłużenie Gminy 

Łączna kwota długu Gminy Jarocin na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek wyniosła 105 977 501,02 zł (46,93% dochodów budżetu). 

 

 

Tabela 7. Wykaz podmiotów, w których Gmina Jarocin posiada wieloletnie zobowiązania 

(stan na 31.12.2019r.) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość zobowiązań wg 

umów (w złotych) 
Wartość zobowiązań na 

dzień 31.12.2019r. 

Emisja obligacji  

1 Bank Ochrony Środowiska SA  36 000 000,00  4 000 000,00  

2 PKO BP SA (NORDEA BANK POLSKA SA)  10 000 000,00  0,00  

3 PKO BP SA  21 000 000,00  20 000 000,00  

4 BANK PEKAO SA  45 000 000,00  43 500 000,00  

5 BGK  32 000 000,00  30 000 000,00  

Pożyczki 

5 

Bank Gospodarstwa Krajowego – w ramach 
Inicjatywy Jessica (WRPO) na zadanie pn. „Budowa 
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w 
Jarocinie”  

371 698,47  295 322,22  

6 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – na zadanie pn. „Zakup 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Witaszycach”  

902 500,00  692 500,00  

Umowy długoterminowe 

7 
JFPK Sp. z o.o. w Jarocinie – „Wykup gruntów w 
Roszkowie”  

1 722 000,00  430 500,00  

8 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” SA 2 285 340,00  0,00  
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– „Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w 
Witaszycach”  

9 
ORANGE POLSKA SA – zakup telefonów na raty 
przez MGOPS  

10 450,08  0,00  

10 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” SA 
– „Budowa ronda na skrzyżowaniu 
nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska 
Polskiego” 

9 958 661,54 7 059 178,80 

Razem 159 250 650,09  105 977 501,02  

 

Gmina Jarocin na koniec 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

 

D. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Wieloletnia prognoza jest instrumentem wieloletniego planowania finansowego 

w jednostkach samorządu terytorialnego. Obejmuje prognozę następujących parametrów 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego: 

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

• wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu 

sfinansowania deficytu, 

• przychody i rozchody budżetu, z  uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz 

planowanego do zaciągnięcia. 

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym 

zaś upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca 

nakazuje ponadto, aby część składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. WPF 

obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty 

długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

W Gminie Jarocin Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi załącznik do Uchwały nr 

XXIV/230/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 grudnia 2019 roku na lata 2020 – 2041.  

 

Tabela 8. Zestawienie dochodów 

Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 

2020 225 619 236,00 214 728 536,00 10 890 700,00 

2021 231 295 905,89 229 785 905,89 1 510 000,00 

2022 236 884 911,00 235 374 911,00 1 510 000,00 

2023 245 272 547,00 243 762 547,00 1 510 000,00 
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2024 253 797 373,00 252 287 373,00 1 510 000,00 

2025 262 671 467,00 261 161 467,00 1 510 000,00 

2026 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2027 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2028 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2029 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2030 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2031 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2032 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2033 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2034 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2035 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2036 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2037 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2038 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2039 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2040 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

2041 271 911 290,00   270 401 290,00 1 510 000,00 

 

Tabela 9. Zestawienie wydatków 

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

2020 243 938 869,00 192 500 645,00 51 438 224,00 

2021 239 604 038,89 193 379 917,89 46 224 121,00 

2022 226 503 544,00 194 424 655,86 32 078 888,14 

2023 235 252 180,00 199 749 610,32 35 502 569,68 

2024 243 777 006,00 204 644 164,48 39 132 841,52 

2025 252 651 100,00 209 851 860,24 42 799 239,76 

2026 261 890 923,00 214 982 640,66 46 908 282,34 

2027 261 890 923,00 214 820 814,79 47 070 108,21 

2028 261 890 923,00 214 420 000,11 47 470 922,89 

2029 261 890 923,00 214 019 185,43 47 871 737,57 
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2030 261 890 923,00 213 618 370,75 48 272 552,25 

2031 261 890 923,00 213 217 556,07 48 673 366,93 

2032 261 890 923,00 212 816 741,39 49 074 181,61 

2033 261 890 923,00 212 455 926,71 51 434 996,29 

2034 265 401 105,78 212 165 315,68 53 235 790,10 

2035 271 911 290,00 212 035 112,00 59 876 178,00 

2036 271 911 290,00 212 035 112,00 59 876 178,00 

2037 271 911 290,00 212 035 112,00 59 876 178,00 

2038 271 911 290,00 212 035 112,00 59 876 178,00 

2039 271 911 290,00 212 035 112,00 59 876 178,00 

2040 271 911 290,00 212 035 112,00 59 876 178,00 

2041 271 911 290,00 212 035 112,00 59 876 178,00 

 

 

Wykres 7. Prognoza dochodów oraz wydatków w Gminie Jarocin w latach 2020 – 2041 

(w mln zł) 
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Dochody 

Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o: 

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych, 

- wykonanie dochodów w latach poprzednich, 

- założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat, 

- założenia polityki cenowej w zakresie usług komunalnych, 

- założenia  związane  z  gospodarowaniem  mieniem  Gminy  (planowana  sprzedaż  

składników majątkowych), 

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego  

o przyznanych Gminie kwotach  subwencji  i  dotacji  oraz  prognozowanych  

wpływach  z  tytułu  udziału  w  podatku dochodowym od osób fizycznych, a także 

prognozy z urzędów skarbowych w zakresie dochodów pobieranych na rzecz 

budżetu Gminy, 

- szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.  

 

Przede  wszystkim  dokonano  weryfikacji  podstawowych  założeń  dotyczących  

kształtowania  się dochodów i wydatków Gminy w latach następnych, na podstawie bieżącej 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy. Ponadto zdyskontowano skutki finansowe 

podejmowanych przez Gminę działań zmierzających do zwiększenia dochodów oraz do 

optymalizacji i racjonalizacji wydatków bieżących. Na podstawie powyższych działań 

dostosowano zatem możliwości rozwojowe i inwestycyjne  Gminy Jarocin do jej obecnego 

potencjału finansowego. 

 

Dochody bieżące – źródłem tej kategorii dochodów będą: 

- dochody z subwencji ogólnej, 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

(PIT), 

- dochody z podatku od nieruchomości, 

- dochody z pozostałych podatków i opłat, 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT), 

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. 

 

Dochody majątkowe 

Na dochody majątkowe składają się dochody z dotacji i środków pozyskanych na zadania 

majątkowe, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

i sprzedaż majątku. W 2020 roku planuje się pozyskać środki z tytułu dotacji celowych  
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w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków  

o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności  w  ramach  budżetu  środków  

europejskich,  realizowanych  przez  jednostki  samorządu terytorialnego,  w  ramach POIŚ 

na lata 2014-2020 na realizację zadania: "Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący 

parki, skwery i zieleń przyuliczną" w kwocie 4 047 241,00 zł. Planuje się również środki  

z PROW na lata 2014-2020 w ramach inwestycji pn: „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej przy  Centrum  Aktywności  Lokalnej  i  Ochotniczej  Straży  Pożarnej   

w  Łuszczanowie"  w  kwocie  258 536,00  zł.  Dofinansowanie  w  ramach  WRPO na  lata  

2014-2020  na  zadanie  „Rewitalizacja, konserwacja,  renowacja  i  adaptacja  założenia  

pałacowo -parkowego   w   Jarocinie"   w   kwocie 3 174 168,00 zł. 

Wydatki 

Przy planowaniu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu konieczności pełnego 

zabezpieczenia środków na tzw. wydatki obligatoryjne, oraz wydatki na obsługę długu, 

określono wielkość środków niezbędnych do realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu 

strategicznym dla rozwoju Gminy. 

Budżet 

Wynik budżetu 

• na 2020 rok - deficyt 18 319 633,00 zł; 

• na 2021 rok – deficyt 8 308 133,00 zł; 

• pozostałe lata – nadwyżka budżetu. 

Tabela 10. Przeznaczenie nadwyżki budżetu 

Rok Kwota nadwyżki Przeznaczenie 

2022 10 381 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2023 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2024 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2025 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2026 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2027 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2028 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2029 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 
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2030 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2031 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2032 10 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2033 8 020 367,00 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 

2034 6 510 184,22 
- wykup obligacji 

- spłata pożyczki JESSICA 
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Przychody: 

- 2020 rok – planowana emisja obligacji w kwocie 28 000 000,00 zł; 

- 2021 rok – planowana emisja obligacji w kwocie 18 000 000,00 zł; 

- Lata 2020 – 2041 – nie planuje się emisji obligacji i zaciągnięcia 

kredytu lub pożyczki.   

 

Tabela 11. Rozchody 

Rok Opis 

2020 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 9 680 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 500 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

pożyczki z WFOŚiGW 160 000,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu.  

2021 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 9 691 867,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 500 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

pożyczki z WFOŚiGW 171 500,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2022 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 381 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 750 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 250 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

pożyczki z WFOŚiGW 361 000,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2023 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 750 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 250 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2024 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 750 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 250 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2025 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 750 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 250 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2026 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 
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obligacji wyemitowanych       9 750 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 250 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2027 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 750 000,00 zł 

planowanych obligacji  w 2020 250 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2028 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       9 750 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 250 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2029 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       4 000 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 6 000 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2030 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       4 000 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 6 000 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2031 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji wyemitowanych       2 250 000,00 zł 

planowanych obligacji w 2020 6 000 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2032 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 10 020 367,00 zł 

obligacji planowanych w 2020-2021  10 000 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2033 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 8 020 367,00 zł 

obligacji planowanych w 2021 8 000 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 20 367,00 zł 

Spłaty długu planuje się sfinansować bieżącą nadwyżką budżetu. 

2034 Łączna wartość spłaty rat kapitałowych, w tym z tytułu: 6 510 184,22 zł 

obligacji planowanych w 2021 6 500 000,00 zł 

pożyczki JESSICA 10 184,22 zł 
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Tabela 12. Dług publiczny 

 

Na dzień Opis 

31-12-2019 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 92 618 322,22 zł 

obligacji wyemitowanych       85 500 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 295 322,22 zł 

zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW 692 500,00 zł 

wierzytelności 6 130 500,00 zł 

31-12-2020 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 80 607 455,22 zł 

obligacji wyemitowanych       76 000 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 274 955,22 zł 

zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW 532 500,00 zł 

planowane wierzytelności 3 800 000,00 zł 

31-12-2021 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 69 015 588,22 zł 

obligacji wyemitowanych       66 500 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 254 588,22 zł 

zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW 361 000,00 zł 

planowane wierzytelności 1 900 000,00 zł 

31-12-2022 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 57 234 221,22 zł 

obligacji wyemitowanych       57 000 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 234 221,22 zł 

31-12-2023 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 47 713 854,22 zł 

obligacji wyemitowanych       57 000 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 213 854,22 zł 

31-12-2024 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 38 193 487,22 zł 

obligacji wyemitowanych 38 000 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 193 487,22 zł 

31-12-2025 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 28 673 120,22 zł 

obligacji wyemitowanych 28 500 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 173 120,22 zł 

31-12-2026 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 19 152 753,22 zł 

obligacji wyemitowanych 19 000 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 152 753,22 zł 

31-12-2027 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 9 632 386,22 zł 

obligacji wyemitowanych 9 500 000,00 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 132 386,22 zł 

31-12-2028 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 112 019,22 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 112 019,22 zł 

31-12-2029 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 91 652,22 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 91 652,22 zł 

31-12-2030 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 71 285,22 zł 
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zaciągniętej pożyczki JESSICA 71 285,22 zł 

31-12-2031 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 50 918,22 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 50 918,22 zł 

31-12-2032 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 30 551,22 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 30 551,22 zł 

31-12-2033 Wartość zadłużenia, w tym z tytułu: 10 184,22 zł 

zaciągniętej pożyczki JESSICA 10 184,22 zł 

 

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2041 (wydatki majątkowe). 

 
- Budowa kładki nad drogą krajową Nr 11 łączącej ul. Kościelną z Parkiem 

Miejskim w Jarocinie; 

- Budowa lądowiska w miejscowości Siedlemin; 

- Objęcie udziałów w Spółce JAR - Podwyższenie kapitału Spółki; 

- Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Piaskowej w Witaszycach; 

- Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Wojska 

Polskiego w Golinie; 

- Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce; 

- Przebudowa ul. Leśnej i Piaskowej w Cielczy - Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin; 

- Przebudowa ulic Harcerskiej, Maratońskiej i Sportowej w Cielczy wraz z budową 

kanalizacji deszczowej; 

- Przebudowa dróg na osiedlu Bogusław - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 

na terenie Gminy Jarocin; 

- Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną; 

- Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - 

parkowego w Jarocinie; 

- Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska 

Polskiego; 

- Wykup dróg w Roszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie 

Gminy Jarocin; 

- Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie - Poprawa 

bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin; 

- Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza  

z drogą w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 

Jarocin; 
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- Przebudowa ul. Jarząbinowej w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin; 

- Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina; 

- Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie - 

Podwyższenie kapitału spółki; 

- Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  

w Jarocinie; 

- Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - 

Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej; 

- Rewitalizacja Śródmieścia: Budowa drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Wodną 

wraz z miejscami postojowymi, 

- Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury 

drogowej po przebudowie systemu kanalizacji sanitarnej w Centrum Jarocina; 

- Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o.; 

- Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o.; 

- Przebudowa ul. Leśnej w Bachorzewie; 

- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Poznańskiej  

w Jarocinie; 

- Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną 

w miejscowości Golina; 

- Przebudowa z rozbudową budynku z przeznaczeniem na instytucję publiczną - 

bibliotekę; 

- Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Mieszkowie; 

- Budowa parkingu przy cmentarzu w Mieszkowie; 

- Wdrożenie zintegrowanego pakietu RATUSZ@ w zakresie systemów podatkowych 

i kadrowo – płacowych, 

- Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin -Racjonalne                                                

zagospodarowanie odpadów, 

- Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jarocin 

oraz gmin, z którymi Gmina Jarocin będzie miała /ma podpisane porozumienie 

międzygminne dotyczące zwierząt bezdomnych w roku 2019 - Opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, 

- Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu  - Promocja patriotyzmu, 

- Prowadzenie  edukacji  muzycznej  dzieci  i  młodzieży  w  zakresie  gry  na  

instrumentach muzycznych i śpiewu -Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na 

instrumentach, 
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- Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Radlinie, Potarzycy, Roszkowie -Integracja 

społeczności wiejskiej poprzez kompleksowe zarządzanie obiektem, 

- Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo -jednym wzdłuż Lutyni  

w miejscowości Wilkowyja, 

- Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach, 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Według stanu na dzień 31-12-2019 roku wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego 

w Jarocinie  wynosi 633 459 332,95 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiło 

zwiększenie majątku o  36 789 159,79 zł, tj. o 6,17 %.  

 

Tabela 13. Wartość aktywów  trwałych brutto na dzień 31-12-2019 roku 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31-12-2018 Stan na 31-12-2019 Struktura 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 295 422 067,60 315 927 728,01 49,87 % 

1.1. Środki trwałe 285 839 482,48 302 493 165,14 47,75 % 

1.2. Inne środki trwałe 3 597 158,24 3 285 871,90 0,52 % 

1.3. Inwestycje rozpoczęte 5 985 426,88 10 148 690,97 1,60 % 

2. Pozostałe aktywa trwałe 301 248 105,56 317 531 604,94 50,13 % 

2.1. 
Wartości niematerialne i 
prawne 

633 916,56 749 543,35 0,12 % 

2.2. 
Długoterminowe aktywa 
finansowe 

300 215 500,00 313 351 500,00 49,47 % 

2.3. 
Długoterminowe należności 
budżetowe 

398 689,00 3 430 561,59 0,54 % 

Aktywa trwałe ogółem 596 670 173,16 633 459 332,95 100,00 % 

 

 

Mienie komunalne – grunty 

Na dzień 31-12-2019 roku wartość gruntów Gminy Jarocin wynosi 51 833 079,39 zł. 

W porównaniu z rokiem poprzednim wartość gruntów uległa zwiększeniu. Wzrost nastąpił 

wskutek nabywania gruntów w procesie komunalizacji, zakupów różnych terenów oraz 

nabywania terenów pod drogi.   

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Jarocin na dzień 31-12-2019 roku wynosi 468,05 ha. 

Na dzień 31-12-2019 roku łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 

wynosi 239,88 ha.  Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 171,10 ha.  
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Zasób mieszkaniowy 

Na dzień 31-12-2019 roku zasób mieszkaniowy Gminy Jarocin wynosi (8 budynków): 

- Lokale mieszkaniowe: 20 lokali o łącznej powierzchni 787,51 m2, 

- Lokale użytkowe: 6 lokali o powierzchni 292,13 m2.  

 Budynkami będącymi w zasobach Gminy zarządza Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego spółka z o.o. 

 W roku 2019 nastąpiła zmiana powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych oraz liczba 

budynków ogółem.  

▪ Lokale mieszkaniowe: w roku 2019 nastąpił wzrost powierzchni lokali 

mieszkaniowych o 66,90 m2 w związku z włączeniem do zasobu gminnego 1 lokalu 

położonego w miejscowości Golina przy ul. Dworcowej 54, natomiast wyłączony 

z zasobu gminnego został 1 lokal o powierzchni 20,00 m2 położony w Witaszycach 

przy ul. Kolejowej 26/1, w wyniku inwentaryzacji jednego z lokalu. Różnica 0,8 m2 

w powierzchni lokali mieszkalnych w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. 

spowodowana jest błędnym wpisem powierzchni użytkowej jednego lokalu (53,80 m2 

prawidłowa wartość wynosi 53,00 m2). 

▪ Lokale użytkowe: w roku 2019 nastąpiło zwiększenie powierzchni lokali użytkowych 

o 228,55 m2 w związku z włączeniem do zasobu gminnego 5 lokali położonych 

w miejscowości Golina przy ul. Dworcowej 54. 

▪ Budynki ogółem: Zmiana w związku z włączeniem do zasobu lokali położonych 

w Golinie przy ul. Dworcowej 54 oraz wyłączeniem z zasobu gminnego lokalu 

położonego w Witaszycach przy ul. Kolejowej 26/1. 

 

Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy 

1) Drogi i mosty 

 

Łączna długość zaewidencjonowanych dróg wynosi 116,35 km, w tym: 

- drogi gminne miejskie (ulice): 64,34 km, 

- drogi gminne na terenie Gminy: 52,01 km. 

 

Obiekty mostowe. 

Na terenie Gminy Jarocin znajduje się 10 mostów oraz 1 wiadukt drogowy. 

 

W roku 2019 Gmina Jarocin wybudowała łącznik drogowy pomiędzy ul. Maratońską  

a wiaduktem nad drogą ekspresową S11 – 480 m. 



 

       Raport o stanie gminy Jarocin Strona 73 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

A. Strategia rozwoju 

 

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem wyznaczającym długofalowe cele i kierunki 

rozwoju. W 2010 roku zakończył się okres obowiązywania poprzedniej Strategii, która 

funkcjonowała od 1998 roku.   

Strategię Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011 – 2025 przyjęto Uchwałą nr LXV/614/2010 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku. W Strategii do chwili obecnej 

zostały dokonane dwie zmiany: 

- na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie nr LXXII/434/2013 z dnia 25 

października 2013 roku, 

- na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie nr XXI/254/2015 z dnia 9 grudnia 

2015 roku. 

Okres obowiązywania uchwalonej Strategii wynosi 15 lat. W opracowaniu wykreowano obraz 

przyszłości, będący jednocześnie wizją Gminy Jarocin, który brzmi: 

 

JAROCIN SILNYM OŚRODKIEM MIEJSKIM 

 

Natomiast misją Gminy Jarocin jest: 

BUDOWA 

SILNEGO OŚRODKA MIEJSKIEGO 

KULTYWUJĄCEGO TRADYCJE WIELKOPOLSKIE 

I STWARZAJĄCEGO WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM SZANSE 

AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ 

 

Wyróżniono trzy cele strategiczne 3P: 

 

PRZYJAZNY JAROCIN 

PRZEDSIĘBIORCZY JAROCIN 

PONADLOKALNY JAROCIN 
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Priorytety 

 

Podstawą realizacji Strategii Rozwoju Gminu Jarocin są następujące priorytety: 

• Jarocin – miejsce warte zamieszkania, 

• Jarocin – dobre miejsce dla podejmowania działalności gospodarczej, 

• Jarocin – miejsce, gdzie każdy otrzyma szansę rozwoju, 

• Jarocin – miejsce warte odwiedzin (zakupy, usługi).  

 

Kluczowe projekty dla realizacji celów strategii obejmują: 

• tworzenie powierzchni z obsługą dla nowo zakładanych firm; 

• tworzenie obszarów uzbrojonych dla nowych inwestorów ( Golina i kolejne); 

• rozwój centrum usług poprzez wzrost powierzchni komercyjnych w centrum Jarocina; 

• zatrzymanie młodych mieszkańców i przyciąganie nowych mieszkańców; 

• uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację centrum miasta i lokalne 

centra osiedli i wiosek; 

- kultywowanie tradycji, architektury, i kształtowanie nowoczesnej przestrzeni 

publicznej wsi jarocińskich; 

• rozwój zorganizowanej produkcji rolnej; 

- wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i debaty publicznej; 

• rozwój nowoczesnej infrastruktury (infrastruktura techniczna, drogi, telekomunikacja) 

dla mieszkańców i firm; 

• zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i kształcenia przez całe 

życie. 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

 

Obowiązujące obecnie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Jarocin” jest załącznikiem do Uchwały nr  LIV/566/2017 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 roku. 
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Powyższe opracowanie zmieniło dotychczas obowiązujące „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin”: zatwierdzonego 

uchwałami rady Miejskiej w Jarocinie: nr XVI/199/99 z dnia 29 października 1999 roku i nr 

XXV/274/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku, ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami Rady 

Miejskiej w Jarocinie: nr XLIII/714/2006 i nr XLIII/715/2006 z dnia 28 września 2006  roku, nr 

XXII/228/2008 i nr XXII/229/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku oraz nr LVI/522/2010 z dnia 26 

stycznia 2010 roku. 

Przystąpienie do opracowania nowego Studium wynikało przede wszystkim z potrzeby 

wskazania nowych połączeń komunikacyjnych jak również wyznaczenia nowych terenów 

przeznaczonych pod inwestycje, w tym zabudowę.    

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Na terenie miasta i gminy Jarocin obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

 

Tabela 14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa Data 

 

JAROCIN 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ 

od ulicy Glinki w mieście Jarocinie: zatwierdzony uchwałą nr XXXV/321/2008 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 256, poz. 4677 

2008-10-30 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na 

obszarze miasta Jarocina: zatwierdzony uchwałą nr XLV/423/2009 Rady Miejskiej 

w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 

września 2009 r. Nr 166, poz. 2827 

2009-06-30 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wzdłuż 

ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego na 

obszarze miasta Jarocina: zatwierdzony uchwałą Nr LXI/569/2010 Rady Miejskiej 

w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31 

sierpnia 2010 r. Nr 174, poz. 3268 

2010-06-09 

4 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wzdłuż 

ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego 

w mieście Jarocinie – I ETAP: zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/228/2015 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2015 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 9 listopada 2015 r., poz. 6590 

2015-10-29 

5 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 

ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina: zatwierdzony uchwałą 

nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 września 2011 r. ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 października 2011 r. Nr 278, poz. 4445 

2011-09-02 

6 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 

ul. Bogusław na obszarze miasta Jarocina – I ETAP: zatwierdzony uchwałą 
2016-04-28 
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Nr XXXI/363/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 maja 2016 r., poz. 3241 

7 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 

północnej części miasta Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr  LXXIII/731/2018 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z dnia 20 czerwca 2018 r., poz. 4995; (tracą moc ustalenia uchwały Nr 

XXVII/172/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Cielcza, gmina Jarocin, w granicach opracowania niniejszego planu). 

2018-05-30 

8 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Bogusław-Przemysłowe, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr   X/113/2019 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 marca 2019 ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz. 3761  

 

2019-03-29 

 

CIELCZA 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cielcza, gmina Jarocin, dla 

działek nr 253, nr 254/1, nr 254/2, nr 254/3, nr 254/4, nr 254/5, nr 255, nr 256, 

nr 257/3, nr 258/1, nr 259/3 i nr 260: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/273/2004 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5129 

2004-05-28 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Cielcza, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr XXVII/172/2011 Rady Miejskiej 

w Jarocinie z dnia 13 grudnia 2011 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 

2 marca 2012 r., poz. 1161; 

(częściowo tracą moc ustalenia ww. uchwały na rzecz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części 

miasta Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr LXXIII/731/2018 Rady Miejskiej w 

Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r.) 

2011-12-13 

 

 

2018-05-30 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy 

ul. Poznańską, Szkolną i Jarocińską we wsi Cielcza, gmina Jarocin: zatwierdzony 

uchwałą nr LXXXIV/538/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2014 

r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 24 lipca 2014 r., poz. 4192 

2014-06-25 

 

CZĄSZCZEW 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na 

południowy – zachód od miejscowości Cząszczew, w obrębie geodezyjnym Osiek-

Cząszczew, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr XXIX/269/2008 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 137, poz. 2511 

2008-06-25 

 

GOLINA 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla 

działki nr 14: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/274/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. 

Nr 206, poz. 5130 

2004-05-28 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla 

działek nr 64/3, nr 64/4, nr 65/15, nr 65/16, nr 66/35 i nr 66/38: zatwierdzony 

uchwałą nr XVIII/275/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. 

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5131 

2004-05-28 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla 

działki nr 71: zatwierdzony uchwałą nr XVIII/276/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 28 maja 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. 

Nr 206, poz. 5132 

2004-05-28 

4 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla 

działek nr 9/2, nr 156/2, nr 156/3, nr 156/4, nr 156/5, nr 156/6, nr 156/7, nr 156/8, 
2004-09-17 

http://jarocin.pl/files/Zagospodarowanie_przestrzenne/2019/33_-_MPZP_w_obrebie_geodezyjnym_Boguslaw-Przemyslowa.pdf
http://jarocin.pl/files/Zagospodarowanie_przestrzenne/2019/33_-_MPZP_w_obrebie_geodezyjnym_Boguslaw-Przemyslowa.pdf
http://jarocin.pl/files/Zagospodarowanie_przestrzenne/2019/33_-_MPZP_w_obrebie_geodezyjnym_Boguslaw-Przemyslowa.pdf
http://jarocin.pl/files/Zagospodarowanie_przestrzenne/2019/33_-_MPZP_w_obrebie_geodezyjnym_Boguslaw-Przemyslowa.pdf
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nr 159, nr 160/3, nr 161, nr 162/1, nr 169 i nr 176/1: zatwierdzony uchwałą nr 

XXI/315/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 września 2004 r. ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 października 2004 r. Nr 151, poz. 3164 

5 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Golina, gmina Jarocin, dla 

działek nr 65/17, nr 65/28, nr 65/29, nr 66/25 i nr 66/36: zatwierdzony uchwałą 

nr XLI/371/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 marca 2009 r. ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2009 r. Nr 131, poz. 2152 

2009-03-20 

6 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Golina, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą Nr LIV/346/2013 Rady Miejskiej w 

Jarocinie z dnia 22 lutego 2013 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28 

marca 2013 r., poz. 2538, wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Wielkopolskiego nr KN-I.4131.196.2013.18 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

orzeczenia nieważności § 22 ust. 2 pkt 4 ww. uchwały 

2013-02-22 

 

MIESZKÓW 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mieszków, gmina Jarocin, 

dla działek nr 13/1 i nr 13/2: zatwierdzony uchwałą nr XII/179/2003 Rady Miejskiej 

w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 

15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 807 

2003-10-31 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mieszków, gmina Jarocin, 

dla działek nr 32/88, 32/94 i 32/95: zatwierdzony uchwałą nr XII/180/2003 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 808 

2003-10-31 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 

ul. Dworcowej i Stramnickiej we wsi Mieszków, gmina Jarocin: zatwierdzony 

uchwałą Nr LXXXIV/539/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2014 

r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28 lipca 2014 r., poz. 4241 

2014-06-25 

 

OSIEK 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód 

od miejscowości Osiek, w obrębie geodezyjnym Osiek-Cząszczew, gmina Jarocin: 

zatwierdzony uchwałą nr XXIX/270/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 

czerwca 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2008 r. Nr 

137, poz. 2512 

2008-06-25 

 

POTARZYCA 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Potarzyca, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej 

w Jarocinie z dnia 13 maja 2011 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 

lipca 2011 r. Nr 195, poz. 3074 

2011-05-13 

 

ROSZKÓW 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Roszków, gmina Jarocin, 

dla działki nr 83/1: zatwierdzony uchwałą nr XII/181/2003 Rady Miejskiej w 

Jarocinie z dnia 31 października 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 

15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 809 

 

2003-10-31 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Roszków, gmina Jarocin, dla działek nr 539/1, nr 348 i nr 540: zatwierdzony 

uchwałą nr LVIII/540/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2010 r. 

ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 

czerwca 2010 r. Nr 123, poz. 2330 

2010-03-30 

3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 2018-05-30 
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Roszków, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr LXXIII/733/2018 Rady Miejskiej 

w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 

czerwca 2018 r., poz. 5021 

 

SIEDLEMIN 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych 

Siedlemin i Golina, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr XV/164/2007 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2007 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 11 marca 2008 r. nr 31, poz. 642 

2007-10-31 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   lądowiska w obrębie 

geodezyjnym Siedlemin, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą nr  LXXIII/732/2018 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 22 czerwca 2018 r., poz. 5020; (w granicach niniejszego planu tracą 

moc ustalenia uchwały Nr XV/164/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 

października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębach geodezyjnych Siedlemin i Golina, gmina Jarocin) 

2018-05-30 

 

TARCE 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarce, gmina Jarocin, dla 

działki nr 187/4: zatwierdzony uchwałą nr XII/182/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 31 października 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 marca 

2004 r. Nr 30, poz. 810 

2003-10-31 

 

WILKOWYJA 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wilkowyja, gmina Jarocin, 

dla działki nr 54/2: zatwierdzony uchwałą nr XII/183/2003 Rady Miejskiej w 

Jarocinie z dnia 31 października 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 

15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 811 

2003-10-31 

 

WITASZYCE 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Jarocin, 

wieś Witaszyce: zatwierdzony uchwałą nr XLII/438/2001 Rady Miejskiej w 

Jarocinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 lipca 

2003 r. Nr 121, poz. 2233 

2001-08-31 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, 

dla działek nr 894 i nr 895: zatwierdzony uchwałą nr XXVII/432/2005 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 

dnia 25 listopada 2005 r. Nr 163, poz. 4366 

2005-03-23 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce, gmina Jarocin, 

dla działek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 

723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/26, nr 

723/27, nr 723/28, nr 723/29 i nr 723/34: zatwierdzony uchwałą nr XII/231/2008 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 65, poz. 1275 

2008-02-22 

4 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 286/30 w obrębie 

geodezyjnym Witaszyce, gmina Jarocin zatwierdzony uchwałą nr LVIII/594/2017 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 września 2017 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 19 września 2017 r. Poz. 5982 

2017-09-13 

 

WITASZYCZKI 

 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyczki, gmina 

Jarocin, dla działek nr 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129 i 135/3: zatwierdzony 

uchwałą nr XVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2004 r. 

2004-05-28 
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ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr 206, poz. 5133 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyczki, gmina 

Jarocin, dla działek nr 167/1 i 167/2: zatwierdzony uchwałą nr XXVII/434/2005 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dnia 25 listopada 2005 r. Nr 163, poz. 4367 

2005-03-23 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 220/1, nr 208/2, 

nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2, nr 260/3, nr 291, nr 207 i nr 271 położonych 

w obrębie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin: zatwierdzony uchwałą 

Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 sierpnia 2010 r. Nr 160, poz. 3040 

2010-06-09 

D. Zasoby materialne Gminy 

 

Zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji określa Ustawa z dnia 

9 października 2015 roku o rewitalizacji. W myśl przytoczonej Ustawy rewitalizacja jest 

procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Program rewitalizacji dla Gminy 

Jarocin został opracowany na początku 2018 roku przez Zespół ds. rewitalizacji JFPK spółka 

z o.o. Przyjęcie Programu nastąpiło Uchwałą nr LXVIII/676/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 24.01.2018 roku. W 2019 roku została podjęta uchwała nr XV/155/2019 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 31.05.2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jarocin. Od momentu uchwalenia GPR 

nastąpiło wiele zmian, które wpłynęły na jego treść. Szczegółowa analiza stopnia realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykazała problemy związane z realizacją części 

przedsięwzięć oraz pokazała możliwości wpisania do Programu nowych projektów, które swą 

charakterystyką będą spełniały założenia rewitalizacji. Aktualizacja GPR daje możliwości 

sprawniejszego zarzadzania dokumentem oraz realizacji postanowień w nim zawartych.  

Kluczową rolę nad realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji pełni Burmistrz, który kieruje 

działaniami rewitalizacyjnymi. Przygotowanie, prowadzenie, wdrażanie oraz koordynacja 

GPR została powierzona spółce gminnej Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych  spółka 

z o.o. W ramach tej spółki wyodrębniono Zespół ds. rewitalizacji. Reprezentantem 

interesariuszy jest Komitet  Rewitalizacji Gminy Jarocin, który wspiera działania Burmistrza 

Jarocina na obszarze  rewitalizacji,  stanowi  forum  współpracy  i dialogu  interesariuszy   

z  organami  gminy w sprawach  dotyczących  przygotowania,  prowadzenia  i  oceny  

rewitalizacji  oraz  pełni  funkcję opiniodawczo-doradczą  Burmistrza  Jarocina.     

W ramach nadal obowiązującego Programu dokonano podziału Gminy Jarocin na  

9 jednorodnych okręgów rewitalizacji, z których każdy obejmuje teren o podobnej strukturze 

i charakterystyce. Dziewiąty okręg, którym jest miasto Jarocin, z powodu przekroczenia 
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dopuszczalnej liczby mieszkańców wg ustawy, został dodatkowo podzielony na podokręgi 

(16). Po podziale przystąpiono do analizy negatywnych zjawisk oraz analizy lokalnych 

potencjałów.  

W procesu rewitalizacji wyznaczono następujące cele oraz kierunki działań: 

1) Cel strategiczny 1: Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców 

Kierunki działań: 

1. Aktywizacja mieszkańców 

2. Budowanie tożsamości lokalnej 

3. Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

4. Wsparcie inicjatyw oddolnych i działań organizacji pozarządowych 

5. Prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących poziom edukacji 

2) Cel strategiczny 2: Rozwój rynku pracy  

Kierunki działań: 

1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

2. Tworzenie miejsc inwestycyjnych 

3. Walka z bezrobociem 

4. Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji 

3) Cel strategiczny 3: Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

zapewnienie bezpieczeństwa i obsługi mieszkańców 

Kierunki działań: 

1. Zapewnienie dostępu mieszkańców do usług medycznych 

2. Zapewnienie opieki zdrowotnej potrzebującym 

3. Poprawa bezpieczeństwa 

4. Poprawa obsługi mieszkańców  

4) Cel strategiczny 4: Odnowienie przestrzeni,  modernizacja zasobu 

mieszkaniowego i usługowego 

Kierunki działań: 

1. Renowacja najbardziej wartościowych obiektów 
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2. Wprowadzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

3. Termomodernizacja obiektów 

4. Przystosowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji 

5 Poprawa warunków zamieszkania 

5) Cel strategiczny 5: Nowoczesne rozwiązania z zakresie komunikacji 

Kierunki działań: 

1. Utworzenie SMART CITY 

2. Zaplanowanie nowej organizacji ruchu 

3. Wskazanie nowych miejsc parkingowych 

4. Promowanie transportu zbiorowego 

6) Cel strategiczny 6:  Utworzenie i modernizacja infrastruktury założenia 

pałacowo-parkowego, w tym parku, jak również pałacu 

Kierunki działań: 

1. Kompleksowa rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego 

2. Stworzenie i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej w Jarocinie 

3. Adaptacja budynku Pałacu Radolińskich do nowych funkcji 

7) Cel strategiczny 7: Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych 

Kierunki działań: 

1. Ożywienie rynku i przywrócenie jego świetlności 

2. Stworzenie przestrzeni przyciągającej i integrującej mieszkańców 

3. Uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej nowego wymiaru 

4. Adaptacje przestrzeni publicznych i nadanie im nowego wymiaru 

8) Cel strategiczny 8: Miejsce utożsamiane z regionem –tworzenie produktu 

wyróżniającego Jarocin 

Kierunki działań: 

1. Tworzenie regionalnego produktu wyróżniającego miasto 
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2. Budowa tożsamości lokalnej 

3. Podkreślenie wartości historycznych i kulturalnych miasta 

4. Stworzenie miejsc przyciągających mieszkańców 

5. Nadanie nowych funkcji 

9) Cel strategiczny 9: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska 

2. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii 

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaplanowano następujące przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne (dla wszystkich celów strategicznych): 

1) Kluby samopomocy/Seniora; 

2) Adaptacja na cele edukacyjne i społeczne budynków i ich otoczenia przy ulicy 

Przemysłowej 3; 

3) „Mieszkać wspólnie” - mieszkania treningowe/chronione; 

4) Młodzieżowe Kluby Integracji i Aktywizacji; 

5) „Edukacja medialna lokalnie”; 

6) Placówka wsparcia dziennego, 

7) Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie; 

8) Warsztaty fotograficzne „Młody fotograf”; 

9) Centrum zatrudnienia wspomaganego; 

10) Kraina marzeń; 

11) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną; 

12) Generator projektów; 

13) Czytanie na polanie; 

14) Kino wagonowe; 

15) Zagospodarowanie i „otwarcie podwórek” w centrum miasta Jarocin; 

16) Czwartki regionalne; 

17) Renowacja organów w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie w celu 

wykorzystania ich pełnych możliwości w organizacji wydarzeń kulturalnych; 

18) Miejsce integracji mieszkańców osiedla i całej Gminy; 

19) Rozszerzenie oferty sportowej poprzez rozbudowę infrastruktury; 
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20) Budowa Multimedialnego Centrum Południowej Oficyny Wydawniczej Etap II; 

21) Budowa budynku hali produkcyjno –magazynowej wraz z zapleczem socjalno –

biurowym; 

22) Poprawa lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie zatrudnienia na terenie 

Przemysłowym; 

23) Zwiększenie efektywności starych obiektów budowlanych poprzez ich rozbudowę, 

termomodernizację, wykorzystanie technologii fotowoltaicznej i nadanie im nowych 

funkcji; 

24) Stworzenie na ścieżce rowerowej przy firmie samoobsługowej stacji naprawy 

rowerów; 

25) Stworzenie w drodze w okolicy firmy zadaszonego przystanku autobusowego; 

26) Stworzenie niewielkiego punktu szkoleniowego dla grafików i uczniów szkół o profilu 

reklama/grafika/poligrafia we współpracy z lokalnym technikum/liceum; 

27) Ustawienie na terenie zdegradowanym tablic informacyjnych z hasłami motywującymi 

do działania, podjęcia pracy, pozytywnego myślenia, pokonania samotności, 

wyeliminowania wykluczenia społecznego; 

28) Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i usługowej wysokiej jakości; 

29) Budowa budynku z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole; 

30) Zmiana sposobu wykorzystania  oraz rozszerzenie działalności  w kamienicy przy 

ulicy Śródmiejskiej 11; 

31) Rewitalizacja obszaru targowiska w Jarocinie; 

32) Budowa lokalu usługowo –mieszkalnego; 

33) Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług 

zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie 

przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie; 

34) Budowa sieci teleinformatycznej w Jarocinie; 

35) Budowa Centrum Danych miasta Jarocin wraz z serwerownią i archiwum; 

36) Rewitalizacja historycznej kamienicy Jedwabnych; 

37) Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność 

JTBS; 

38) Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Przemysłowej 3 w Jarocinie należącego 

do spółki Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie pod 

działalności społeczną; 

39) Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Wspólnot Mieszkaniowych 

zarządzanych przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 

40) Modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Jarocin zarządzanych przez 

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 
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41) Stworzenie przestrzeni mieszkaniowej i usługowej; 

42) Przebudowa budynku nr 14/5 na ul Wolności w Jarocinie; 

43) Ocieplenie budynku i wymiana okien – Okręg Stare Miasto. ul. Wrocławska 1 

(kamienica); 

44) Zagospodarowanie przestrzenne wraz z budynkiem – Okręg Śródmieście.  

ul. Poznańska 6, nr działki 313; 

45) Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Posadzenie roślinności (tereny 

zielone) na działce – Okręg Przemysłowy. Ul. Dąbrowskiego 17; 

46) Budowa parkingu między ul. Kościuszki, a ul. Kilińskiego w Jarocinie; 

47) Adaptacja terenów po PKS w Jarocinie na nowoczesne centrum przesiadkowe; 

48) Budowa centrum/węzła przesiadkowego na terenie zajezdni spółki wraz z parkingiem 

typu Park &Ride  oraz Bike&Ride; 

49) Przebudowa istniejącego parkingu buforowego na ul. Św. Ducha wraz z utworzeniem 

dojazdu od strony ul. Długiej w Jarocinie; 

50)  Budowa systemu inteligentnego parkowania w Jarocinie; 

51) Adaptacja na cele kulturalne Pałacu Radolińskich, ruin kościoła św. Ducha i części 

przestrzeni Parku Radolińskich; 

52) Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną; 

53) Budowa oświetlenia w Parku Miejskim w Jarocinie wraz z modernizacją istniejącego 

oświetlenia; 

54) Adaptacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z płytą rynku i  przyległymi ulicami na 

potrzeby realizacji zadań kulturalnych, edukacji historycznej, rekreacyjnych,  

społecznych i administracyjnych; 

55) Modernizacja studni kopanych na terenie Rynku w Jarocinie; 

56) Rewitalizacja terenów wokół ulicy Parowozownia 3 i 5, w tym poprawa komunikacji 

drogowej oraz rewaloryzacja terenu wokół stawu „Parowozownia”; 

57) Pasaż kulturalno-usługowy Wrocławska 14; 

58) Rewitalizacja Parowozowni w Jarocinie; 

59) Przebudowa szaletów miejskich na Rynku w Jarocinie; 

60) Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z budową systemu zarządzania 

inteligentnym oświetleniem ulicznym-platforma SMART CITY JAROCIN; 

61) Przyjazna przestrzeń dla seniora ze stołami do gier – Okręg Stare Miasto; 

62) Adaptacja Cmentarza Ewangelicko –Augsburskiego przy ul. Zacisznej w Jarocinie na 

cmentarz komunalny; 

63) Rock Browar Jarocin; 

64) Przebudowa kamienicy na rynku na potrzeby filii nr 1; stworzenie miejsca kulturalnej 

animacji; 
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65) Wieża ciśnień dla mieszkańców; 

66) Montaż iluminacji podświetlających zabytkowe budynki na terenie Jarocina; 

67) Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Parowozownia Jarocin i rozwinięcie jego oferty 

kulturalno-edukacyjnej; 

68) Adaptacja i nowa zabudowy dla nieruchomości Park 4a, Park 5 na cele prowadzenia 

działalności turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, kulturalnej przy zespole 

parkowo-pałacowym w Jarocinie; 

69) Wprowadzanie w przestrzeń miejską elementów sztuki inspirowanych festiwalem 

muzyki rockowej; 

70) Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu podniesienie świadomości 

ekologicznej i polepszenie jakości powietrza w mieście Jarocin, w tym na terenach 

zdegradowanych wyznaczonych do rewitalizacji; 

71) Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska autobusów oraz postawienie  

31 wiat przystankowych; 

72) Edukacja ekologiczna oraz zakup pojemników na odpady selektywne i śmieciarek do 

odbioru odpadów biodegradowalnych; 

73) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku spółki  Jarocińskie Linie 

Autobusowe Sp. z o.o.; 

74) Budowa i wyposażenie ekologicznej myjni samochodowej na terenie zajezdni spółki; 

75) Energooszczędne Centrum Sportowo -Rekreacyjne; 

Łączne koszty realizacji programu rewitalizacji oszacowano na kwotę  204 272 810,00 zł, 

w tym: 

• wkład własny interesariusza: 30 640 921,50 zł, 

• środki zewnętrzne: 173 202 810,00 zł, 

• przedsięwzięcia nieoszacowane: 5 przedsięwzięć. 

 

E. Publiczny transport zbiorowy  

Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. to spółka której właścicielem w 100% jest Gmina 

Jarocin. Spółka JLA powstała w 2001 roku w wyniku przekształcenia Komunalnego Zakładu 

Budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Misją 

Spółki jest świadczenie usług użyteczności publicznej, polegających na bieżącym 

i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Jarocin z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego. 

 

W 2019 r. Spółka zapewniała pasażerom 25 linii komunikacyjnych, które obsługiwane były  

przez 28 autobusów. Średni wiek autobusów wynosi 7,46 roku. Spółka świadczy usługi 
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transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w oparciu o umowę zawartą  

z Gminą Jarocin. W październiku 2019 roku zakończył się okres obowiązywania 

dotychczasowej umowy. W związku z tym 31.10.2019r. została podpisana kolejna umowa na 

świadczenie przez Spółkę przedmiotowych usług.  

Ceny biletów za przejazdy realizowane w ramach umowy oraz ulgi i zwolnienia zostały 

ustalone uchwałą Rady Miejskiej  w Jarocinie. Obecnie obowiązujące uchwały określające 

ceny oraz zwolnienia i ulgi to: 

- uchwała nr XIX/187/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11.09.2019r. w sprawie 

ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich  

- uchwała nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11.09.2019r. w sprawie 

ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w 

zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach 

pasażerskich oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem. 

Pasażerowie korzystający z usług JLA Sp. z o.o. mogą zakupić zarówno bilety 1- dno 

dniowe, 3- dniowe, 14-to dniowe, czy 30-to dniowe, jak i  90 i 150-cio dniowe. 

Spółka uczestniczy w kampaniach społecznych realizowanych dla mieszkańców Gminy 

Jarocin. 

Wykaz uchwał dotyczących określenia przystanków autobusowych: 

- Uchwała nr LXXVII/770/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LX/613/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 

12.10.2017r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  

- Uchwała nr LXX/705/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LX/613/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 

12.10.2017r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

- Uchwała nr LX/613/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 października 2017 r. 

w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Jarocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

- Uchwała nr XX/211/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LX/613/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 

12 października 2017 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których 



 

       Raport o stanie gminy Jarocin Strona 87 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Jarocinie.  

PWiK sp. z o.o. w Jarocinie utrzymuje i eksploatuje sześć stacji uzdatniania wody, ponad 

516 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ponad 423 km sieci kanalizacyjnej 

wraz z przyłączami. Każdego dnia przedsiębiorstwo dostarcza uzdatnioną wodę do około 

11.000 gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Obsługuje również 

mechaniczno–biologiczną z pogłębionym usuwaniem biogenów oczyszczalnię 

ścieków w Cielczy.  

Wodociąg  

Początki firmy sięgają przedwojennego przedsiębiorstwa Zakład Wody, Siły i Gazu  

w Jarocinie, które dostarczało do miasta wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzało  

i oczyszczało ścieki. W latach powojennych Przedsiębiorstwo wielokrotnie ulegało 

transformacjom i przekształceniom od firmy wielobranżowej pod nazwą Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, poprzez przedsiębiorstwa jednobranżowe  

o zasięgu wojewódzkim do jednobranżowej firmy o zasięgu gminnym. W obecnym kształcie 

formalno-prawnym Spółka została powołana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/289/97 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 marca 1997 roku.  

Wodociągowanie miasta Jarocin rozpoczęto w latach 1910-1913. Produkcja wody dla miasta 

i gminy Jarocin odbywa się w 6 nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych stacjach 

uzdatniania wody. PWiK Jarocin eksploatuje 25 czynnych studni głębinowych, produkujących 

około 2,4 mln m3
 wody rocznie z utworów czwartorzędowych i mioceńskich.  

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 516,96 km, w tym 65,0 km to 

sieć magistralna, 279,5 km ma sieć rozdzielcza, a pozostałe 172,46 km stanowią przyłącza 

(XII 2019r.).  

 

Kanalizacja  

Początki kanalizowania miasta Jarocin sięgają lat 1910-1913. Ścieki bytowo-gospodarcze 

wraz z wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzane były do mechanicznej oczyszczalni 
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ścieków w Cielczy,  oddanej do użytku w latach 1912-13. Obiekt ten został rozbudowany  

w latach 1997-99 o część biologiczną (II stopień oczyszczania) ze strącaniem związków 

biogennych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. W chwili obecnej  

w Gminie Jarocin skanalizowanych jest 26 miejscowości z 27. W ogólnej długości rurociągu, 

tj. 423,51 km na kanalizację ogólnospławną przypada 19,6 km, sanitarna liczy 319,68 km,  

a 84,23 km stanowią przyłącza (XII 2019r.). Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje 

miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo, Kotlin i Nowe Miasto. Na obiekt 

dowożone są również ścieki wozami asenizacyjnymi. Przepustowość OŚ Cielcza wynosi ok. 

12,5 tys. m3/dobę.  

 

Realizacja inwestycji w 2019 roku  

W 2019 roku dzięki dofinansowaniu unijnemu, które Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Jarocin pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na realizację projektu pod ogólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie 

Jarocin” wykonano na Osiedlu Kopernika w Jarocinie prace związane z przebudową systemu 

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Zadanie polegało na rozdzieleniu starej 

ogólnospławnej kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową. Modernizacji poddano 

także sieć wodociągową. Łącznie zmodernizowano ok. 12 km wszystkich sieci i 6 km 

przyłączy.  

W kolejnym etapie realizacji projektu rozpoczęto prace związane z budową nowoczesnej 

stacji odzysku surowców w Cielczy na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków. Z osadów 

pościekowych, odzyskiwane będą nawozy oraz biogaz, który będzie wykorzystywany przez 

spółkę wodociągową m.in. do zmniejszenia bieżących kosztów działalności 

przedsiębiorstwa. Hermetyzacja budowli oczyszczalni, która jest jednym z elementów 

modernizacji, pomoże w wyeliminowaniu problemu uciążliwych zapachów. Po modernizacji  

i rozbudowie w Cielczy powstanie jedna z najnowocześniejszych w Europie stacji odzysku 

surowców. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 110 mln zł. W czerwcu 2019 roku 

podpisano umowę na rewitalizację śródmieścia. W ramach projektu przebudowana zostanie 

sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Sieć kanalizacji deszczowej będzie wyodrębniona od sieci 

kanalizacji sanitarnej. Tym sposobem wyeliminowane zostaną podtopienia, a woda 

deszczowa zasili rzekę Lipinkę. Na terenach objętych pracami zostanie zrewitalizowana 

całkowicie infrastruktura zewnętrza. Położona zostanie nowa nawierzchnia dróg, chodników, 

zwiększy się ilość miejsc parkingowych, zmienią się tereny zielone. Inwestycja potrwa do 

czerwca 2022 roku. W ramach projektu unijnego przedsiębiorstwo zmodernizowało kanał 

przesyłowy w ul. Poznańskiej w Jarocinie, który odbiera ścieki z południowo-zachodniej 

części gminy oraz z gminy Jaraczewo i przekazuje je do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Na 

kolejne zadanie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” została 
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podpisana umowa w dniu 26 lipca 2019 roku z wykonawcą zadania – firmą SYGNITY Spółka 

Akcyjna. Zadanie polega na wdrożeniu efektywnego zarządzania siecią za pomocą 

inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno - kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją 

deszczową. Wdrożenie systemu wspomoże nie tylko proces decyzyjny poprzez optymalne 

planowanie rozwoju i inwestycji oraz zadań eksploatacyjnych, ale ułatwi także lokalizację 

nieprawidłowości w pracy sieci poprzez analizy hydrauliczne, analizy topologiczne, 

wizualizację stanów alarmowych z systemu SCADA i systemu monitoringu przepompowni 

ścieków. Takie narzędzia pozwolą na szybsze reagowanie na pojawiające się awarie  

i sytuacje nieprzewidziane.  

 

G. Program ochrony środowiska 

Zagadnienie programu ochrony środowiska reguluje Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Jarocin na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025. Podstawą prawną 

opracowania Programu ochrony środowiska jest art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje gminy (w tym wypadku Burmistrza Jarocina) 

do opracowania Programu ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, 

programach i dokumentach programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska jest zrównoważony rozwój gminy,  

w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami rozwoju 

społecznego i gospodarczego. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę 

Miejską pozwoli na wypełnienie ustawowego obowiązku oraz przyczyni się do poprawy  

i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy. Podjęte działania wpłyną na 

długotrwałą poprawę jakości środowiska naturalnego i podniesienie jakości życia jej 

mieszkańców. 

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Jarocin jest podstawowym instrumentem do 

realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą  

w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem 

realizacji Programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego 

poprawa jak również wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie. 

Dokument opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu 

założonych zadań oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. Przedstawione zasady 

monitorowania Programu przez określone wskaźniki umożliwią kontrolę i ocenę stanu 

realizacji założonych działań.  
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Niniejszy Program opracowany został zgodnie z Wytycznymi, przygotowanymi przez 

Ministerstwo Środowiska, które skonsultowano z Państwową Radą Ochrony Środowiska, 

urzędami marszałkowskimi, Związkiem Powiatów Polskich, Unią Metropolii Polskich, 

Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Programie ochrony środowiska dla Gminy Jarocin wyznaczono następujące cele 

ekologiczne:  

 

• Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza, 

• Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi 

• Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

• Zmniejszenie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego.  

• Ochrona i zrównoważone wykorzystanie gleb i zasobów kopalin oraz 

ograniczanie presji na środowisko.  

• Dalszy zrównoważony rozwój gospodarki odpadami.  

• Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych.  

• Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska, m.in. powodziom, 

suszom, wiatrom huraganowym, nawalnym deszczom, awariom instalacji 

przemysłowych. 

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organ 

wykonawczy gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty z wykonania 

programów ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie gminy przekazuje 

organowi wykonawczemu gminy.  

Wdrażanie Programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:  

• efektywności wykonania zadań;  

• aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności 

podjętych działań;  

• stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań  

i przyjętych celów;  

• rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem;  

• przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich 

wykonaniem;  

• niezbędnych modyfikacji Programu.  

 

Ocena realizacji założeń Programu ochrony środowiska może polegać również na analizie  

i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów 
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uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska, które będą odnosić się do 

obszaru opracowania.  

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Programu ochrony 

środowiska dla gminy Jarocin niezbędna jest okresowa wymiana informacji ze Starostwem 

Powiatowymi pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie stopnia zaawansowania 

realizacji poszczególnych zadań. 

 

 

H. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarocin na lata 2008 – 2020 

wprowadzona została uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/225/2008 z dnia 22 lutego 2008 r.  

w sprawie opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Jarocin na lata 2008 – 2020. 

Najistotniejszym elementem Strategii jest część programowa, w której zdefiniowana jest 

misja, cele strategiczne i cele szczegółowe. Misją jest zapewnienie warunków osobistego 

rozwoju oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk marginalizacji i wykluczenia 

społecznego w Gminie Jarocin poprzez stworzenie sprawnego systemu polityki społecznej. 

Założenie to osiągnięte zostanie poprzez realizację celów strategicznych i szczegółowych 

skupionych wokół zidentyfikowanych problemów: 

 

1) Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego 

rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. 

Cel strategiczny: 

Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Ocena stanu potrzeb społecznych. 

2. Ocena możliwości skutecznego reagowania na pojawiające się kwestie społeczne. 

3. Stosowanie instrumentów aktywnej integracji, obejmujących instrumenty o charakterze 

zatrudnieniowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym w oparciu o właściwą 

diagnozę potrzeb społecznych. 

 

Kierunki działania: 

a. systematyczny monitoring problemów społecznych realizowany przez pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 

b. systematyczna analiza zasobów finansowych przeznaczonych na realizacje zadań 
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własnych i zleconych, 

c. coroczne informowanie radnych i decydentów o istniejących potrzebach i kwestiach 

społecznych, 

d. analiza świadczonej pomocy ze względu na efektywność i właściwość adresatów, 

e. ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pomocy społecznej w celu lepszego 

rozpoznawania i reagowania na pojawiające się kwestie społeczne. 

 

2) Dysfunkcje opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach wymagających 

profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności 

rzutujących na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 

Cel strategiczny: 

Wsparcie rodzin z dziećmi, a w szczególności zapobieganie patologiom w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych prowadzące 

do utrzymania dziecka w rodzinie, w szczególności poprzez: 

• pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężaniu problemów 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez odtworzenie bądź wzmocnienie ich funkcji 

• zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju, 

zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami, 

• pomoc młodzieży w życiowym usamodzielnieniu poprzez nabycie umiejętności 

społecznych, umożliwiających im prawidłową adaptację społeczną oraz integrację ze 

środowiskiem, 

2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie 

opieki rodziców z zachowaniem priorytetu pro rodzinnych form opieki zastępczej: 

• zagwarantowanie dzieciom i młodzieży właściwych warunków opiekuńczo-

wychowawczych poprzez umieszczanie w pro rodzinnych formach opieki najbardziej 

zbliżonych do środowiska rodzinnego lub formach instytucjonalnych odpowiednio do 

diagnozy dziecka, na czas kryzysu rodziny naturalnej, 

• reintegracja rodziny poprzez ponowne podjęcie funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

przez rodzinę naturalną dziecka, po przezwyciężeniu problemów życiowych 

stanowiących przyczynę umieszczenia dziecka poza rodziną oraz odtworzenie  

i wzmocnienie funkcji rodziny naturalnej. 

3. Aktywne rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w rodzinie: 

• objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną rodziny, w której występuje kryzys, 

• wsparcie instytucjonalne rodziny pozostającej w kryzysie. 
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Kierunki działania: 

a. systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo-wychowawczym 

polegająca m.in. na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, 

wydolności opiekuńczo-wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji 

dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym. 

b. pomoc materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej realizowana 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

- z systemu pomocy społecznej, 

- z systemu świadczeń rodzinnych, 

- z systemu dodatków mieszkaniowych. 

c. utworzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji z poradnią małżeńską, zwłaszcza dla młodych 

kobiet i małżeństw oferującego opiekę medyczną oraz specjalistyczne poradnictwo  

z zakresu profilaktyki prenatalnej, położnictwa i rozwoju dziecka, 

d. tworzenie i utrzymywanie istniejących świetlic środowiskowych działających 

w poszczególnych miejscowościach, oferujących całodzienną pomoc dzieciom z rodzin  

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez: dożywianie, właściwą opiekę 

pedagogiczną, pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych, możliwość konstruktywnego 

spędzania czasu wolnego, nabywanie przez dzieci różnych umiejętności społecznych 

koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz prowadzących 

grupy wsparcia, 

e. organizowanie wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich, 

f. systematyczna współpraca z istniejącymi w powiecie jednostkami zapewniającymi 

całodobową opiekę dzieciom i młodzieży oraz z wymiarem sprawiedliwości właściwym ze 

względu na położenie gminy, w szczególności z sądem rodzinnymi kuratorami sądowymi 

dla dzieci i młodzieży, 

g. współpraca z organizacjami pozarządowymi promującymi rodzinne formy opieki 

zastępczej, 

h. współuczestnictwo w kampaniach medialnych i informacyjnych organizowanych 

przez inne podmioty pomocy społecznej (PCPR, ROPS, inne), 

i. systematyczne współdziałanie MGOPS-u z placówkami oświatowymi w celu bieżącej 

analizy sytuacji dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, a w szczególności 

przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom oraz dofinansowywanie działań 

naprawczych prowadzonych przez szkoły, w tym dożywiania uczniów, 

j. utworzenie grup wsparcia dla młodzieży z problemami społecznymi, 

k. utworzenie na terenie gminy grup wsparcia dla samotnych matek, 

l. budowa mieszkań chronionych. 



 

       Raport o stanie gminy Jarocin Strona 94 

 

3) Reintegracja - Centrum Integracji Społecznej  

Centrum Integracji Społecznej (CIS) realizuje zadania z zakresu integracji społecznej   

i zawodowej, poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról 

społecznych i osiąganie pozycji społecznych, dostępnych osobom niepodlegającym 

wykluczeniu społecznemu. Oferta CIS adresowana jest w szczególności do osób 

bezdomnych realizujących indywidulany program wychodzenia z bezdomności, 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków, po zakończeniu programu psychoterapii  

w zakładzie lecznictwa odwykowego, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, 

zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

uchodźców realizujących indywidualny program integracji, osób  

z niepełnosprawnościami. W Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku wsparciem 

objęto 43 osoby. 

 

Cel strategiczny: 

Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem ich 

aktywizacji. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Monitoring socjalny – wypracowanie form postępowania wobec osób w sytuacji 

kryzysowej długotrwałego pozostawania bez pracy. 

2. Rozwijanie aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie do kobiet 

3. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących  

w biedzie. 

 

Kierunki działania: 

a. stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Jarocinie  

b. dalsza działalność Centrum Integracji Społecznej 

c. tworzenie na terenie gminy sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów, 

mogących tworzyć nowe miejsca pracy, 

4) Pomoc instytucjonalna świadczona przez system pomocy społecznej  

w Jarocinie. 

W sytuacji gdy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca, a osoby w potrzebie 

wymagają specjalistycznych oddziaływań, pomoc udzielna jest w placówkach dziennych  

i całodobowych, które oferują różnorodny wachlarz świadczeń. Placówki systemu 

pomocy społecznej oferują wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, osób  
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z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku, bezdomnych, doświadczających 

przemocy czy z problemami wychowawczymi.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie jest ośrodkiem pobytu dziennego, jest 

także formą przejściową a nie ostatecznym celem w związku z tym często następuje 

rotacja osób korzystających z rehabilitacji. Na koniec 2019 roku z usług ŚDS w Jarocinie 

skorzystało 27 osób. Uczestnicy codziennie mogą korzystają z oferowanych usług, tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Głównym celem Domu jest 

rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością psychiczną oraz 

intelektualną, poprzez zapewnienie wsparcia oraz odpowiedniej pozamedycznej opieki 

środowiskowej.  

Ośrodki wsparcia mają przede wszystkim za zadanie podtrzymywanie sprawności 

psychofizycznej osób starszych dla umożliwienia im jak najdłuższego funkcjonowania  

w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim w miejscu zamieszkania. Osoby starsze mogą 

zaspokoić potrzebę kontaktu i integracji społecznej bez ostatecznego zrywania więzi  

z rodziną i środowiskiem lokalnym. Uczestnicy otrzymują wsparcie specjalistów, a przede 

wszystkim rehabilitację społeczną i usprawniająca pomoc i porady. Szczególną formą 

ośrodków wsparcia są kluby samopomocy, których działania ukierunkowane są na 

integrację międzypokoleniową, poprzez budowanie realizacji pomiędzy starszymi, 

młodzieżą lub dziećmi w wieku szkolnym. Ponadto integracja międzypokoleniowa 

odbywa się w Dziennym Domu Senior +.  

Pobyt w mieszkaniu chronionym może zostać przyznany osobie, która ze względu na 

trudną sytuację życiowa, wiek, niepełnosprawność lub chorobą potrzebuje wsparcia   

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym 

przez jednostkę całodobowej opieki. 

 

4) Pomoc instytucjonalna świadczona przez system pomocy społecznej   

w Jarocinie. 

W sytuacji gdy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca, a osoby w potrzebie 

wymagają specjalistycznych oddziaływań, pomoc udzielna jest w placówkach dziennych  

i całodobowych, które oferują różnorodny wachlarz świadczeń. Placówki systemu 

pomocy społecznej oferują wsparcie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, osób  

z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku, bezdomnych, doświadczających 

przemocy czy z problemami wychowawczymi.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie jest ośrodkiem pobytu dziennego, jest 

także formą przejściową a nie ostatecznym celem w związku z tym często następuje 

rotacja osób korzystających z rehabilitacji. Na koniec 2019 roku z usług ŚDS w Jarocinie 

skorzystało 27 osób. Uczestnicy codziennie mogą korzystają z oferowanych usług, tj. od 
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poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Głównym celem Domu jest 

rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością psychiczną oraz 

intelektualną, poprzez zapewnienie wsparcia oraz odpowiedniej pozamedycznej opieki 

środowiskowej.  

Ośrodki wsparcia mają przede wszystkim za zadanie podtrzymywanie sprawności 

psychofizycznej osób starszych dla umożliwienia im jak najdłuższego funkcjonowania  

w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim w miejscu zamieszkania. Osoby starsze mogą 

zaspokoić potrzebę kontaktu i integracji społecznej bez ostatecznego zrywania więzi  

z rodziną i środowiskiem lokalnym. Uczestnicy otrzymują wsparcie specjalistów, a przede 

wszystkim rehabilitację społeczną i usprawniająca pomoc i porady. Szczególną formą 

ośrodków wsparcia są kluby samopomocy, których działania ukierunkowane są na 

integrację międzypokoleniową, poprzez budowanie realizacji pomiędzy starszymi, 

młodzieżą lub dziećmi w wieku szkolnym. Ponadto integracja międzypokoleniowa 

odbywa się w Dziennym Domu Senior +.  

Pobyt w mieszkaniu chronionym może zostać przyznany osobie, która ze względu na 

trudną sytuację życiowa, wiek, niepełnosprawność lub chorobą potrzebuje wsparcia  

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym 

przez jednostkę całodobowej opieki. 

 

Cel strategiczny: 

Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, zapewniającego im właściwą opiekę. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym pomocy. 

2. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym 

i niepełnosprawnym. 

3. Usprawnianie osób starszych i niepełnosprawnych. 

4. Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki osobom najbliższym. 

5. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. 

6. Aktywizacja osób upośledzonych i chorych psychicznie. 

 

Kierunki działania: 

a. diagnoza potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz dążenie do ich zaspokajania,  

b. utrzymanie osób niepełnosprawnych i starszych w miejscu ich zamieszkania, 

w szczególności poprzez: 

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, 
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- ułatwienie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi, 

- rozwijanie usług opiekuńczych w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji 

kadry, 

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych 

i niepełnosprawnych, 

- rozwój oferty kulturalnej adresowanej do osób w podeszłym wieku w celu ich 

aktywizacji. 

c. tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego o charakterze półstacjonarnym  

i stacjonarnym w formie ośrodków wsparcia dla osób starszych, w tym: 

- Dziennego Domu Senior+, 

- Klubu Samopomocy, 

- mieszkań chronionych, m.in. dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. 

d. rozwój pracy socjalnej i działań na rzecz integracji społecznej i partycypacji osób 

starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym: 

- tworzenie projektów socjalnych promujących integrację społeczną, 

- organizowanie czasu wolnego w formie zajęć kulturalnych, rekreacyjnych. 

e. wsparcie materialne dla osób samotnych, w podeszłym wieku i osób niepełnoprawnych, 

f. podejmowanie działań zmierzających do systematycznego łamania barier dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo,  

g. współdziałanie z PFRON i organizacjami pozarządowymi dla skuteczniejszego 

rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych oraz z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

h. zorganizowanie miejsca wspólnych spotkań dla opiekunów rodzinnych zajmujących się 

opieką nad najbliższymi, obłożnie chorymi członkami rodziny. 

 

5) Uzależnienie od środków psychoaktywnych jest problemem społecznym, który 

przyczynia się do powstawania szeregu negatywnych zjawisk, skutecznie 

ograniczających wydolność rodzin nimi dotkniętych. 

Cel strategiczny: 

Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i przemocy domowej.  

2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami już istniejącymi. 
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Kierunki działania: 

a. ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych, 

b. zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem 

i narkotykami oraz przemocą,  

c. wdrożenie stosownych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej kierowanej 

w szczególności do dzieci i młodzieży, 

d. budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi skutkami 

postępowania osób nadużywających alkoholu i sprawcami przemocy, 

e. zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia i terapii osobom uzależnionym 

i współuzależnionym w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów uzależnień oraz wzmacnianie efektów leczenia,  

f. dalsza działalność Ośrodka Terapii Uzależnień, 

g. przeciwdziałanie przemocy domowej i zaniedbaniom poprzez Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej. 

 

6) Znaczna ilość organizacji pozarządowych winna zacieśnić współpracę  

z samorządem lokalnym, tak by lepiej koordynować  działania związane ze 

skuteczniejszym rozwiązywaniem problemów społecznych oraz rozwijać 

społeczeństwo obywatelskie. 

Cel strategiczny: 

Zwiększenie koordynacji działań organizacji pozarządowych i rozwój wolontariatu. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Ocena działań organizacji pozarządowych na terenie gminy. 

2. Zwiększenie możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami 

pozarządowymi. 

3. Stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju działalności wolontaryjnej na terenie 

gminy. 

 

Kierunki działania: 

a. kontynuacja systematycznej współpracy samorządu lokalnego z organizacjami 

pozarządowymi,  

b. podjęcie działań w kierunku inwentaryzacji możliwości działania i potrzeb organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy, 

c. zwiększenie dostępu do informacji o działalności organizacji pozarządowych na terenie 

gminy,  
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d. inicjowanie ruchu wolontaryjnego na terenie gminy, m.in. poprzez działalność Centrum 

Wolontariatu i osób aktywnych na rzecz gminy przy MGOPS Jarocin, 

e. propagowanie idei samopomocy, wolontariatu i obywatelskiego uczestnictwa w życiu 

społeczności lokalnej, m.in. na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci  

i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, 

f. tworzenie programów z zakresu polityki społecznej w partnerstwie publiczno – 

społecznymi publiczno – prywatnym. 

 

Powyższe cele i kierunki działań są realizowane zgodnie z przyjmowanymi przez Radę 

Miejską programami sektorowymi, w tym: 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 r., 

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r., 

• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, 

• Program wspierania rodziny w Gminie Jarocin na lata 2018-2020, 

• Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020, 

• Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jarocin na lata 2016 -

2020, 

• Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Jarocin pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 

2023. 

 

Programy te określają szczegółowe działania w poszczególnych obszarach zdefiniowanych 

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i opisane są w dalszej części 

niniejszego opracowania. 

Wykaz, opis oraz wyniki działań w ramach tej Strategii w 2019 roku opisane są w części 

analitycznej niniejszego raportu. 
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I. Program wspierania rodziny 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin uchwalony został Uchwałą Nr LXIV/635/2017 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 24 listopada 2017 w sprawie Programu wspierania rodziny 

w Gminie Jarocin na lata 2018 - 2020. 

 

Jego utworzenie powierzone zostało Zespołowi ds. opracowania Programu wspierania 

rodziny w Gminie Jarocin na lata 2018-2020 (zgodnie z zarządzeniem Nr 686/VII/2017 

Burmistrza Jarocina z dnia 28 listopada 2017 r.). Zadaniami zespołu było: 

1. Zdiagnozowanie problemów i potrzeb występujących wśród rodzin z dziećmi 

wymagającymi wsparcia, 

2. Prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie możliwości uzyskania 

pomocy przez rodziny przeżywające kryzys bądź z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, 

3. Prowadzenie działań promocyjnych skierowanych do całej społeczności lokalnej pod 

kątem kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

4. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i wsparcia społecznego oraz 

zapewnienie powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej rodzinom z dziećmi  

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

Konieczność wprowadzenia programu wynikała z Ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej i nawiązuje on do Gminnego systemu profilaktyki i opieki 

nad dzieckiem i rodziną, który wchodzi w skład Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Jarocin na lata 2008-2020. 

Głównym założeniem programu jest rozszerzenie zakresu pomocy świadczonej 

rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez wprowadzenie 

asystentów rodziny i rodzin wspierających, zapewnienie dostępu rodzinom do 

specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz 

zapewnienie miejsc dla dzieci z rodzin z w/w problemami. 

W programie planuje się też finansowanie m.in. kosztów szkoleń rodzin wspierających, 

podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej itp. 

Zadaniem ciągłym jest monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej. 

Bazą opracowania niniejszego programu były dane statystyczne oraz informacje 

zgromadzone i opracowane przez gminną jednostkę pomocy społecznej oraz partnerów 
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lokalnych działających w sferze pomocy społecznej. Pozwoliło to na opracowanie diagnozy 

występujących problemów społecznych, która stała się podstawą do wytyczenia kierunków 

rozwoju i określenia priorytetów, których realizacja jest jednym z warunków poprawy życia 

społecznego. 

Program umożliwia inicjowanie i wdrażanie różnorakich rozwiązań mających na celu 

poprawę sytuacji życiowej osób i grup społecznych wymagających okresowego lub 

długofalowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pomocy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. Jest też wyznacznikiem kierunków działań i może stanowić 

podstawę do tworzenia przez poszczególne organizacje pozarządowe szczegółowych 

programów celowych. Nie można jednak pominąć faktu, że podstawowym warunkiem 

wdrażania programu jest dobra współpraca samorządu, instytucji i organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy i włączających się w realizację programu. 

 

1. Adresaci programu 

Adresatami Programu są dzieci oraz ich rodzice zamieszkujący na terenie gminy Jarocin,  

w szczególności rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, a także 

rodziny, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską lub które zostały pozbawione władzy 

rodzicielskiej. 

Są to również rodziny będące w kryzysie lub przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz otoczenie rodzin wymagających wsparcia. 

 

2. Cele (cel główny, cele szczegółowe) zadania oraz ich realizatorzy 

Głównym celem jest tworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zintegrowanie i spójne działanie 

na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Jarocin w zakresie wzmocnienia roli funkcji rodziny 

będącej naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka, tak aby pomóc przywrócić zdolności do 

właściwego wypełniania ról społecznych rodzinie będącej w kryzysie lub przeżywającej 

trudności opiekuńczo – wychowawcze. 

Cel 1: Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin. 

Zadanie: 

• Systematyczna diagnoza rodzin objętych pomocą MGOPS. 

Zakładane rezultaty: 

• Sprecyzowana wiedza na temat rodzin wymagających pomocy. 

Realizator: 

• Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 
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Cel 2: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin. 

Zadania: 

• Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom wymagającym wsparcia 

(zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki 

pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, stypendia 

szkolne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia wychowawczego 

500+). 

• Finansowanie dzieciom dożywiania w szkole. 

• Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin wymagających wsparcia. 

• Zabezpieczenie rodzinom zatrudnienia wspomaganego (prace społecznie użyteczne, 

Centrum Integracji Społecznej). 

Zakładane rezultaty: 

• Podniesienie bezpieczeństwa bytowego i zdrowotnego rodziny. 

• Zapobieganie rozpadowi rodziny i umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej 

z powodów socjalno - bytowych. 

• Uczenie rodziców i dzieci postaw prozdrowotnych. 

• Zwiększenie ilości osób korzystających z zatrudnienia. 

Realizatorzy: 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jarocinie 

• Urząd Miejski w Jarocinie 

• Placówki oświatowe 

• Centrum Integracji Społecznej 

 

Cel 3: Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka 

w środowisku rodzinnym – działalność profilaktyczna sprzyjająca umacnianiu rodziny 

i wypełnianiu przez nią roli opiekuńczo – wychowawczej. 

Zadania: 

• Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez pracę socjalną oraz 

współpracę z asystentem rodziny. 

• Podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz 

przywrócenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzicom biologicznym. 

• Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających 

wsparcia – obozy socjoterapeutyczne, zajęcia pozalekcyjne, półkolonie, świetlice 

środowiskowe i socjoterapeutyczne, ośrodki wsparcia dziennego. 
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• Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w różnych obszarach – 

uzależnienia, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność (psycholog, terapeuta, 

logopeda, prawnik). 

• Udział w kampaniach, konferencjach, seminariach promujących wartość rodziny. 

Udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających rodzinę. 

• Rozwijanie systemu ulg skierowanych do rodzin, w tym wielodzietnych i promocja 

rodziny wielodzietnej. 

Zakładane rezultaty: 

• Podniesienie umiejętności rodzicielskich oraz poprawa zdolności wychowawczych 

rodziców. 

• Wzrost świadomości w związku z pełnieniem ról rodzicielskich oraz w zakresie 

planowania i funkcjonowania rodziny. 

• Podniesienie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. 

• Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i 

młodzieży. 

• Poszerzenie wiedzy nt. wartości rodziny. 

Realizatorzy: 

• Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 

• Urząd Miejski w Jarocinie 

• Jarociński Ośrodek Kultury w Jarocinie 

• Placówki oświatowe 

 

Cel 4: Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie 

sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących. 

Zadania: 

• Współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną. 

• Pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniami. 

• Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. 

• Zapewnienie wsparcia przez asystenta rodziny. 

• Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania 

niekorzystnym zjawiskom społecznym – aktywizacja społeczna dla rodziców. 

Zakładane rezultaty: 

• Zmiana postaw i zachowań w rodzinach zagrożonych negatywnymi zachowaniami 

społecznymi.  

• Zwiększenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodziców.  
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• Wzrost świadomości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami 

społecznymi i przyjmowanie pozytywnej postawy społecznej i obywatelskiej przez 

dzieci i młodzież. 

• Współpraca między osobami pracującymi na rzecz rodziny. 

• Ukierunkowanie pomocy na rzeczywiste problemy i potrzeby. 

Realizatorzy: 

• Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jarocinie 

• Zespół Interdyscyplinarny 

• Komenda Powiatowa Policji 

• Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Jarocinie 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie 

• Psycholog 

• Placówki oświatowe 

 

Cel 5: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych. 

Zadania: 

• Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

• Prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją kryzysową. 

• Zapewnienie możliwości szybszego dostępu do lokali komunalnych niezbędnych dla 

rodzin zagrożonym umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. 

Zakładane rezultaty: 

• Zmiana postaw i zachowań członków rodzin dysfunkcyjnych. 

• Wszechstronna i systemowa pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. 

Realizatorzy: 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 

• Komisariat Policji 

• Placówki oświatowe 

 

Cel 6: Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom. 

Zadanie: 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z różnych instytucji 

pomagających rodzinie poprzez udział w szkoleniach, stażach. 

Zakładane rezultaty: 

• Podniesienie profesjonalizmu osób niosących pomoc w rodzinie. 
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• Podniesienie kompetencji i skuteczności podejmowanych działań pomocowych. 

Realizatorzy: 

• Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 

• Placówki oświatowe 

• Inne instytucje i organizacje pozarządowe 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie optymalnych warunków dla 

poprawy jakości życia rodzin z Gminy Jarocin. Wspieranie rodzin będzie miało charakter 

profilaktyczny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości 

samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami przy wykorzystaniu własnych 

umiejętności. 

Wsparcie instytucjonalne będzie zapewnione w sytuacji, gdy rodzina będzie musiała 

zmierzyć się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. Zadania 

wynikające z powyższego Programu realizowane będą zgodnie z zasadą pomocniczości 

i z uwzględnieniem podmiotowości dzieci i rodziny. 

 

3. Zakładane efekty realizacji programu: 

Dzięki współpracy instytucji i organizacji zostaną stworzone odpowiednie warunki  

możliwości dla wszechstronnej i skutecznej pomocy rodzinie: 

▪ rozwój profesjonalnych form pomocy rodzinie, 

▪ poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

wymagających wparcia, 

▪ reintegracja rodzin naturalnych poprzez powrót dziecka do naturalnego środowiska, 

▪ realizacja działań o charakterze środowiskowym, zwłaszcza w zakresie spędzania 

wolnego czasu, 

▪ zmniejszenie ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, 

▪ monitorowanie rodzin, w których zdiagnozowano problem niewydolności opiekuńczo-

wychowawczej, 

▪ zwiększenie udziału otoczenia w organizowaniu pomocy rodzinie będącej 

w kryzysie, 

▪ skuteczniejsza pomoc rodzinie poprzez działania m.in. asystenta rodziny i rodziny 

wspierającej, 

▪ efektywniejsze wykorzystanie posiadanych środków finansowych i zasobów w tym 

zakresie, 

▪ wzrost świadomości dotyczącej roli i funkcji rodziny, 

▪ poprawa stanu bezpieczeństwa i rodziny, 

▪ zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, 

▪ wzrost poczucia sprawczości członków rodzin, 
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▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w rodzinach problemowych, 

▪ nabycie umiejętności odpowiednich zachowań przez rodziny dotknięte bądź 

zagrożone niekorzystnymi zjawiskami, 

▪ podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką rodzin 

przeżywających trudności w sferze opiekuńczo – wychowawczej. 

 

4. Źródła finansowania programu. 

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 odbywać się 

będzie w ramach środków budżetu Gminy Jarocin, dotacji oraz środków pozabudżetowych 

pozyskanych z innych źródeł. 

▪ budżet Państwa, 

▪ budżet gminy Jarocin, 

▪ środki celowe funduszy krajowych, 

▪ fundusze Unii Europejskiej 

▪ inne źródła. 

 

Środki finansowe na realizację poszczególnych działań będą uwzględniane cyklicznie 

w rocznych planach budżetowych lub zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej. 

Planuje się w miarę możliwości pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych 

tj. MPiPS, EFS itp. oraz środki dla organizacji pozarządowych. 

 

J. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

wprowadzony został uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 r. Przedmiotowa Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr V/46/2019 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 7 marca 2019 r. Program określa gminną strategię 

w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających 

z nadużywania alkoholu. Zbieżność celów i zadań Programu na 2019 r. z gminnymi 

programami realizowanymi w latach poprzednich w dużym stopniu warunkuje jego 

skuteczność. 

 

Obowiązek uchwalenia programu nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego Ustawa  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Cele programu 

Podstawowe cele programu w 2019 r.: 

1. Zapobieganie rozwojowi uzależnienia od alkoholu szczególnie wśród młodzieży  

i osób dorosłych. 

2. Propagowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy Jarocin. 

3. Dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem 

zagrożeń związanych z alkoholem, uwrażliwienie na wczesne oznaki uzależnienia 

oraz informowanie o dostępnych formach pomocy. 

4. Uświadamiane społeczeństwa co do zasadności prowadzonych kampanii  

i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz profilaktycznych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 

5. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec 

alkoholu, poprzez wdrażanie i realizację wszelkich programów i zajęć 

profilaktycznych oraz przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. 

6. Organizowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu szczególnie dla 

dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych. 

Zadania programu 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemowych Alkoholowych obejmuje 

następujące obszary realizacji zadań wynikających z ustawy: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

Zadania szczegółowe: 

1. Prowadzenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

czynności motywacyjno-interwencyjnych wobec osób uzależnionych od alkoholu 

lub członków ich rodzin, zgłaszających się do komisji ze swoimi problemami. 

2. Kierowanie na specjalistyczne badania (biegły lekarz, psycholog) w celu ustalenia 

stopnia uzależnienia od alkoholu i rodzaju proponowanego leczenia. 

3. Wnioskowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, a także o wgląd w sytuację 

małoletnich dzieci w rodzinach patologicznych dotkniętych alkoholizmem, jak 

również powiadomienie prokuratury o występowaniu przemocy domowej. 
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4. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarocinie oraz Gminnym Zespołem  ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie jako konsultanta, w zakresie 

udzielania pomocy osobom uzależnionym. 

5. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych związanych  

z profilaktyką problemów alkoholowych. 

6. Zapewnienie dostępu mieszkańców gminy do poradnictwa psychologiczno-

terapeutycznego 

7. Dofinansowanie szkoleń i kursów członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, pedagogów służących 

podnoszeniu ich kompetencji w zakresie zagadnień związanych  

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie. 

8. Zapewnienie środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9. Współfinansowanie w wydawaniu prasy lokalnej poruszającej na swoich łamach 

problemy alkoholowe wśród społeczności lokalnej, ze wskazaniem na metody 

zapobiegania i walki z uzależnieniem. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Zadania szczegółowe: 

1. Prowadzenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wsparcia 

dla rodzin z problemem alkoholowym. 

2. Dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii organizowanych dla dzieci   

i młodzieży oraz dofinansowanie ich pobytu na tych obozach i koloniach. 

3. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy. 

4. Włączenie się w akcje promujące życie rodzinne bez alkoholu i przemocy. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności  dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Zadania szczegółowe: 

1. Współfinansowanie realizowanych na terenie szkół programów służących do 

prowadzenia edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, 



 

       Raport o stanie gminy Jarocin Strona 109 

rozpoznawania zjawisk używania środków odurzających i substancji 

psychotropowych. 

2. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych  

i realizowanych przez szkoły jak też inne instytucje, a skierowanych do dzieci, 

młodzieży, rodziców, pedagogów i nauczycieli. 

3. Współfinansowanie konkursów, turniejów, rozgrywek sportowych i innych imprez 

okolicznościowych organizowanych w szkołach i innych placówkach kulturalnych 

mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu 

gminy (realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie zdrowej 

rywalizacji jako elementu oddziaływań profilaktycznych). 

4. Wspieranie różnych form kultury fizycznej  oraz innych społecznie akceptowanych 

rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego 

stylu życia – realizacja na bazie stowarzyszeń, klubów sportowych, szkół i innych 

instytucji zmieniających zachowania dzieci i młodzieży w zakresie 

gospodarowanie czasem wolnym. 

5. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań programu. 

6. Umożliwienie zainteresowanym dostępu do wiedzy fachowej poprzez zakup 

książek i publikacji oraz wpływanie na większe zainteresowanie czytelnictwem. 

7. Wspieranie miejsc, w których młodzi ludzie mogą bawić się bez alkoholu, czy też 

gromadzić się i organizować inne spotkania służące wspieraniu wszelkich 

bezalkoholowych przedsięwzięć. 

8. Wspieranie i finansowanie podmiotów prowadzących profilaktyczną działalność 

informacyjną i edukacyjną. 

4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Zadania szczegółowe: 

1. Przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych. 

2. Wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenia z terenu gminy 

w zakresie współfinansowania organizacji imprez kulturowo – sportowo – 

rozrywkowych, turniejów sportowych promujących zdrowy styl bycia i kulturalne 

sposoby spędzania czasu wolnego w celu zwiększenia aktywności fizycznej  

i kulturalnej społeczeństwa. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 

i 15 ustawy oraz występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 
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Zadania szczegółowe: 

1. Przeprowadzanie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  

i w miejscu sprzedaży w zakresie przestrzegania ustawy o wychowywaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prawa lokalnego. Kontrole 

punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych, współpraca w tym zakresie  

z Zespołem Prewencji Policji w Jarocinie. 

2. Rozwijanie współpracy z instytucjami zajmującymi się działaniami prewencyjnymi 

jak też edukacyjnymi. 

 

Finansowanie programu 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie były środki finansowe 

budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2019, zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

W roku 2019, na realizację wymienionych w programie zadań zaplanowano kwotę  

w wysokości 72.396,00 zł. 

Rozdział środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań zawiera poniższa 

tabela. 

Tabela 15. Plan wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

Zadanie Kwota (zł) Realizatorzy 

ZADANIE I 

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych 

11.000,00 Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  

Stowarzyszenia  

ZADANIE II 

Udzielanie rodzinom w których 
występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności 

 ochrony przed przemocą w 
rodzinie 

17.246,00 Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 
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Szkoły, 

Parafie, 

 

ZADANIE III 

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży 

11.000,00 Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Szkoły, 

Parafie, 

Stowarzyszenia 

ZADANIE IV 

Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

33.000,00 Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji, 

Stowarzyszenia, 

Parafie 

ZADANIE V 

Podejmowanie interwencji w 
związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 13 
i 15 ustawy oraz występowanie 
przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego 

150,00 Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 

Razem 72.396,00  

 

W części analitycznej (dalsza część niniejszego raportu) znajdują się dane dotyczące 

realizacji powyższych założeń. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 wprowadzony został uchwałą 

Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Program jest spisem 

podejmowanych działań na terenie gminy Jarocin. 

Obowiązek uchwalenia programu nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego Ustawa  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Cele programu 

Na terenie gminy Jarocin zjawisko narkomanii nie jest rozpowszechnione, dlatego  

w Gminnym Programie założono efektywne sposoby zapobiegania przed ewentualnym 

wystąpieniem problemu, poprzez przede wszystkim organizację wszelkiego rodzaju działań  

i zajęć alternatywnych wobec używania narkotyków. 

W roku 2019 za najistotniejsze cele przyjęto: 

1. Realizowanie programów profilaktycznych w szkołach. 

2. Realizowanie spotkań informacyjno – edukacyjnych przede wszystkim dla uczniów  

i rodziców. 

3. Realizowanie programów profilaktycznych integralnych z zajęciami sportowymi  

i kulturalnymi dla młodzieży. 

4. Współpraca z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami angażującymi 

się w działania profilaktyczne i prewencyjne. 

 

Kierunki działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Jarocin 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

✓ Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych  

z profilaktyką problemów związanych z narkomanią. 

✓ Współfinansowanie w wydawaniu prasy lokalnej poruszającej na swoich 

łamach problemy z zakresu narkomanii, ze wskazaniem na metody 

zapobiegania walki z uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

✓ Prowadzenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 

wsparcia dla rodzin z problemem narkotykowym. 

✓ Dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii letnich organizowanych dla dzieci 

i młodzieży z rodzin, potencjalnie zagrożonych wystąpieniem problemu oraz 

dofinansowanie ich pobytu na tych obozach i koloniach. 

✓ Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarocinie w zakresie 

dożywiania dzieci. 

✓ Doraźna pomoc członkom rodzin ze środowisk patologicznych. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,  
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a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

✓ Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych  

z profilaktyką problemów związanych z narkomanią (organizowanie lokalnych 

kampanii edukacyjnych, aktywizacja i edukacja lokalnych decydentów  

i radnych w zakresie problematyki). 

✓ Współfinansowanie realizowanych na terenie szkół programów służących do 

prowadzenia edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, 

rozpoznawania zjawisk używania środków odurzających i substancji 

psychotropowych. 

✓ Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych  

i realizowanych przez szkoły jak też inne instytucje, a skierowanych do dzieci, 

młodzieży, rodziców, pedagogów i nauczycieli. 

✓ Współfinansowanie konkursów, turniejów, rozgrywek sportowych i innych 

imprez okolicznościowych organizowanych w szkołach i innych placówkach 

kulturalnych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży z terenu gminy (realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako 

elementu oddziaływań profilaktycznych). 

✓ Wspieranie różnych form kultury fizycznej oraz innych społecznie 

akceptowalnych rodzajów działalności związanych z propagowaniem 

zdrowego i abstynenckiego stylu życia – realizacja na bazie klubów 

sportowych, szkół i innych instytucji zmieniających zachowania dzieci  

i młodzieży w zakresie gospodarowania czasem wolnym. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

Finansowanie programu 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie były środki finansowe 

budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W roku 2019, na realizację wymienionych w programie zadań zaplanowano kwotę  

w wysokości 7.000,00 zł. 
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K. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy Gminy Jarocin został wprowadzony na mocy uchwały Nr I/10/2018 

Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 19 listopada 2018 w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2019. 

Głównym celem współpracy było budowanie i wzmacnianie partnerstwa oraz dialogu 

społecznego między gminą, a organizacjami a także skuteczniejsze działanie na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców  gminy poprzez wspólną realizację zadań publicznych. 

Cele szczegółowe: 

1. Umacnianie świadomości mieszkańców gminy Jarocin, poczucia odpowiedzialności 

za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz historię i tradycję. 

2. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Jarocin poprzez pełniejsze zaspokojenie 

potrzeb społecznych. 

3. Wykorzystanie potencjału i możliwości a także aktywności organizacji pozarządowych 

na rzecz społeczności lokalnej. 

4. Otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność w realizacji zadań publicznych. 

5. Integracja organizacji realizujących zadania publiczne. 

6. Promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

 

Zakres współpracy: 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

2. Ochrona i promocja zdrowia. 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

4. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

5. Działalność na rzecz kultury fizycznej. 

6. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa. 

7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
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8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i osób. 

9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym ustawą. 

Priorytetowe zadania publiczne zostały zdefiniowane w obszarach: 

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację 

imprez kulturalno-historycznych, edukację kulturową, wydawanie publikacji  

i upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych. 

2. Ochrony i promocji zdrowia poprzez wspomaganie działań na rzecz osób chorych  

i niepełnosprawnych, wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych a także 

wspomaganie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

3. Działalności na rzez osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie usług 

pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjną i usprawniającą 

ruchowo, świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjnych. 

4. Działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego poprzez ochronę dóbr kultury dziedzictwa narodowego i regionalnego. 

5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć, 

organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych a także prowadzenie 

współzawodnictwa sportowego promującego gminę na terenie powiatu.  

6. Rozpowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację i prowadzenie 

rajdów, spływów kajakowych, wędrówek krajoznawczych i krajowych warsztatów 

studyjnych. 

7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację zadań 

ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez dystrybucję żywności dla 

najbardziej potrzebujących mieszkańców. 

9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w wart 3 ust 3. poprzez dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektów  

i wsparcie instytucjonalne w zakresie organizacji szkoleń, konferencji. 
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L. Inne programy i strategie 

 

1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 2016-2020 

Przesłanki Programu: 

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego 

następstw na terenie Gminy Jarocin. 

Realizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Sprawne funkcjonowanie Programu zakłada koordynację działań oraz dobry 

przepływ informacji między współpracującymi instytucjami. 

Do zadań Zespołu należy między innymi: 

- diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, 

- promowanie metod wychowawczych bez przemocy. 

Cele Programu: 

a. zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jarocin,  

b. poprawa skuteczności udzielanej pomocy rodzinom, w których występuje problem 

przemocy, 

c. powstanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy 

w rodzinie. 

Cele ogólne realizowane są poprzez: 

• tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

• systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli służb i instytucji 

działających w zakresie przemocy w rodzinie, 

• udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 
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• oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie, 

• edukację środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości  

i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Realizacja założeń Programu zakłada: 

• uwrażliwienie społeczeństwa na problemy przemocy w rodzinie, 

• podniesienie społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie, 

• edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy  

w rodzinie, 

• działania interdyscyplinarne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się 

problematyką przemocy, 

• zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodziny. 

 

Program realizuje działania: 

a. pomocowe – poradnictwo, profilaktyka, informowanie o instytucjach udzielających 

pomocy, 

b. profilaktyczne – promocja systemowych rozwiązań, 

c. edukacyjne – rozpowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej skutków, 

kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji zjawiska, 

d. wspierające – wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, aktywizowanie 

instytucji i organizacji, współpraca i wymiana doświadczeń. 

 

Źródłem finansowania Programu są środki własne gminy będące w budżecie Gminy Jarocin 

przeznaczone na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

Opis działań związanych z realizacją Programu (w tym wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na jego realizację znajduje się w części analitycznej niniejszego raportu). 
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2)  Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Jarocin pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. 

Przesłanki programu 

Program adresowany jest dla szczególnej grupy podmiotów stanowiącej uczniów lub dzieci 

wyrażających chęć zjedzenia posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej 

posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Cel programu 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin  

o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy Jarocin w zakresie: 

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

Finansowanie programu 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa 

otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023. 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Jarocinie 

W 2019 roku zrealizowano następujące uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie: 

Tabela 16. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Jarocinie 

Nr protokołu 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
W sprawie Uwagi 

1 2 3 4 

IV IV/38/2018 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie obejmowanych przez Gminę 
Jarocin udziałów w Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodo-ciągów i Kanalizacji Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

Uchwała jest cały czas w trakcie realizacji. Aktualnie część nie-ruchomości jest 
w przygotowaniu do przeniesienia u notariusza. Natomiast część będzie 
wnoszona w terminie późniejszym. 

VIII VIII/95/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Śląska Uchwała została wykonana i działki zostały sprzedane. 

VIII VIII/96/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Wrocław-ska Uchwała została wykonana i działki zostały sprzedane 

X X/108/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Golinie Uchwała została wykonana i działki zostały sprzedane. 

X X/109/2019 zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
Uchwała została wykonana i w dniu 31.05.2019 r. została zawarta umowa 
dzierżawy. 

X X/110/2019 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej w 
drodze bezprzetargowej 

Uchwała została wykonana i nieruchomość została sprzedana 

X X/111/2019 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie geodezyjnym Potarzyca, gmina Jarocin 

Uchwała została zrealizowana 

X X/112/2019 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działek nr 890/6 i 890/7 w obrębie geodezyjnym Bogusław-Kasztanowe, miasto Jarocin, gmina 
Jarocin 

Uchwała nie została zrealizowana. 

X X/113/2019 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bogusław-
Przemysłowe, gmina Jarocin; 

Uchwała nie została zrealizowana. 

XV XV/143/2019 zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
Uchwała została wykonana i w dniu 1.08.2019 r. została zawarta umowa 
dzierżawy. 

XV XV/144/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Jarocinie ul. Wrzosowa Uchwała nie została wykonana. 

XV XV/157/2019 
trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli 
wykonywania zleconego zadania 

Niniejsza uchwała określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu gminy dla 
stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe na 
obszarze Gminy Jarocin. 
Uchwała została wykonana i w dniu 5 września 2019 r. zawarte zostały umowy 
z ROD o udzielenie dotacji celowej. 

XVI XVI/165/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie ul. NSZZ Solidarności Uchwała została wykonana i działka została sprzedana. 

XVI XVI/166/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Jarocinie ul. Ługi Uchwała nie została wykonana 

XVI XVI/167/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Zaciszna – ul. Przemysłowa Uchwała nie została wykonana. 

XVI XVI/168/2019 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
działek zlokalizowanych między ul. Św. Ducha, ul. Bohaterów Jarocina, a ul. Leszczyce, miasto 
Jarocin, gmina Jarocin 

Uchwała nie została wykonana. 

XVI XVI/169/2019 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działek nr 648/1, 648/2, 649, 650 zlokalizowanych w Roszkowie, gmina Jarocin 

Uchwała nie została wykonana. 

II 
II/12/2018 

29 listopada 2018 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku/ uchwała 
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Nr protokołu 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
W sprawie Uwagi 

zrealizowana 

V 
V/41/2019 

30 stycznia 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

V V/42/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

VI 
VI/48/2019 

8 lutego 2019 
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego/ uchwała zrealizowana 

VI VI/49/2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

VI VI/50/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

VIII VIII/97/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

IX 
IX/98/2019 

5 marca 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

IX IX/99/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

X X/102/2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

X X/103/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

X X/120/2019 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Uchwałę zrealizowano. 

XI XI/127/2019 
zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa 
oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego/ uchwała zrealizowana. 

XI XI/128/2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XI XI/129/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

XIII XIII/139/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

XV XV/151/2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XV XV/152/2019 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Obligacje zostały 
przeznaczone na sfinansowanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz na 
pokrycie deficytu budżetowego. 
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Nr protokołu 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
W sprawie Uwagi 

XV XV/153/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

XVI XVI/160/2019 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 
2018 rok 

Uchwałę zrealizowano. 

XVI XVI/161/2019 udzielenia absolutorium dla Burmistrza Jarocina z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Uchwałę zrealizowano. 

XVI XVI/163/2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XVI XVI/164/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

X X/114/2019 
ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz gra-nic obwodów publicznych ośmioletnich szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Uchwała została zrealizowana 

X X/115/2019 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym Uchwała jest realizowana. 

X X/116/2019 

odrzucenia opinii organizacji związkowych dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 
zawodowego oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Uchwała została zrealizowana. 

X X/117/2019 

odrzucenia opinii organizacji związkowych dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 
zawodowego oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Uchwała została zrealizowana. 

X X/118/2019 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Jarocin. 

Uchwała jest realizowana. 

XV 
XV/148/2019 
31 maja 2019 

ustalenia regulaminu korzystania z Parku Radolińskich w Jarocinie Uchwała została zrealizowana. 

XV XV/149/2019 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na 
dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczy-
cieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli za-
trudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Uchwała jest realizowana. 

XV XV/150/2019 

zmiany uchwały Nr XLI/369/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku za wysługę lat, za warunki pracy 
oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Uchwała jest realizowana. 

X X/119/2019 
wskazania radnych Rady Miejskiej w Jarocinie do składu rady społecznej zgodnie z Regulaminem 
konsultacji społecznych 

Uchwała zrealizowana. 

X X/121/2019 rozpatrzenia skargi Pana J.S. na działalność Burmistrza Jarocina Uchwała zrealizowana. 

X X/122/2019 przekazania skargi do Burmistrza Jarocina Uchwała zrealizowana. 

X X/123/2019 wytypowania 2 osób do składu Komitetu Rewitalizacji Gminy Jarocin Uchwała zrealizowana. 

XI XI/132/2019 przekazania pisma do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jarocinie Uchwała zrealizowana. 

XV XV/158/2019 zajęcia stanowiska w sprawie pisma mieszkańców wsi Zakrzew Uchwała zrealizowana. 

V V/45/2019 
wyrażenia zgody na sprzedaż infrastruktury kanalizacji deszczowej Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy 

Uchwała zrealizowana. 
Kanalizacja deszczowa, której dotyczyła uchwała została sprzedana PWiK w 
dniu 14.02.2019r. 

V V/46/2019 wyrażenia zgody na zakup sieci gazowej średniego ciśnienia od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Uchwała zrealizowana. 
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Nr protokołu 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
W sprawie Uwagi 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy Gmina Jarocin zakupiła sieć gazową od PWiK Sp. o.o. 

VI VI/51/2019 
wyrażenia zgody na sprzedaż infrastruktury kanalizacji deszczowej Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy 

Uchwała zrealizowana w zakresie sprzedaży kanalizacji deszczowej 
przebiegającej w drodze łączącej ul. Kasztanową z ul. Poznańską w Jarocinie. 
W odniesieniu do zawartej w przedmiotowej uchwale kanalizacji w ul. 
Jagiellończyka została ona wniesiona do PWiK aportem na podstawie odrębnej 
zgody Rady Miejskiej w Jarocinie wyrażonej w formie odrębnej uchwały z 
czerwca 2019r 

X 
X/100/2019 

29 marca 2019 
nadania nazw ulic i rond w miejscowości Jarocin 

Uchwała obowiązuje. 
Po upływie 14 dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego w Jarocinie zaczęły obowiązywać nowe nazwy 
ulic i rond, tj. ulice: Franciszka Basińskiego, Zdzisława Skarżyńskiego, ks. 
Ignacego Niedźwiedzińskiego, ronda: Po-wstania Wielkopolskiego 1918-1919, 
Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego. 

X X/104/2019 przedłużenia istniejącej nazwy ulica Wrocławska w miejscowości Jarocin 

Uchwała obowiązuje. 
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego nastąpiło przedłużenie nazwy uli-ca Wrocławska 
dla nowopowstałej drogi. 

X X/105/2019 nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Witaszyce 

Uchwała obowiązuje. 
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego w Witaszycach dla ulicy wskazanej w uchwale 
zaczęła obowiązywać nazwa ul. Malinowa. 

X X/106/2019 nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Mieszków 

Uchwała obowiązuje. 
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego w Mieszkowie dla ulicy wskazanej w uchwale 
zaczęła obowiązywać nazwa ul. Sosnowa. 

X X/107/2019 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Jarocin w 2019 roku” 

Uchwała zrealizowana. 
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego zaczął obowiązywać Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Jarocin. Do tego Programu w kwietniu 2019 została wprowadzona 
uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie zmiana w zakresie wyszczególnienia 
gospodarstwa rolnego. 

XIII XIII/138/2019 
zmiany uchwały nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Jarocin w 2019 roku” 

Uchwała zrealizowana. 
Na podstawie przedmiotowej uchwały do Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt została wprowadzona 
zmiana w zakresie wskazania nazwy gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

XV XV/145/2019 nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Roszków 

Uchwała obowiązuje. 
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego w Roszkowie dla ulicy wskazanej w uchwale 
zaczęła obowiązywać nazwa ul. Polna. 

XV XV/146/2019 nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Siedlemin 

Uchwała obowiązuje. 
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego w Siedleminie dla ulicy wskazanej w uchwale 
zaczęła obowiązywać nazwa ul. Opłotki. 

XV XV/147/2019 zaliczenia dróg wewnętrznych położonych w mieście Jarocin do kategorii dróg publicznych gminnych 

Uchwała zrealizowana, zgodnie z uchwałą zaliczono do dróg publicznych 
następujące drogi: 
1) ul. Mariana Poznańskiego, 2) nowo wybudowane odcinki ul. Wrocławskiej: od 
skrzyżowania istniejącej ul. Wrocławskiej z ul. Węglową do Ronda Jarocińskich 
Latających Kompanii 1918-1919 oraz od ww. ronda do mostu na rzece Lipinka 
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zlokalizowanym w ciągu dotychczasowej ul. Wrocławskiej, 3) ul. Franciszka 
Basińskiego, 4) ul. Zdzisława Skarżyńskiego, 5) ul. ks. Ignacego 
Niedźwiedzińskiego, 6) rondo Po-wstania Wielkopolskiego 1918-1919, 7) rondo 
Romana Dmowskiego, 8) rondo Józefa Piłsudskiego, 9) łącznik drogowy 
pomiędzy ul. Kaszta-nową a ul. Poznańską. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

XV XV/154/2019 
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Prze-budowa drogi powiatowej nr 4181 P w 
zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja - Żerków” Powiatowi Jarocińskiemu w roku 
2019 

Uchwała zrealizowana. Gmina Jarocin w roku 2019 udzieliła Powiatowi 
Jarocińskiemu dotację w kwocie 1.450.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej 
od ul. Sportowej w Jarocinie, poprzez miejscowość Annapol do mostu w 
miejscowości Wilkowyja w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków”. 

XV XV/156/2019 nadania nazwy placu położonego w miejscowości Potarzyca 
Uchwała obowiązuje. Na jej podstawie nadana została nazwa Plac Zespołu 
Folklorystycznego Snutki dla obszaru położonego wokół Domu Wiejskiego 
zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia w Potarzycy. 

XVI XVI/162/2019 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego na po-krycie obejmowanych przez Gminę 
Jarocin udziałów w Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Jarocinie z siedzibą w Cielczy 

Uchwała zrealizowana. 
W lipcu 2019r. w trakcie NZW PWiK nastąpiło podwyższenie kapitału Spółki 
poprzez wniesienie kanalizacji deszczowej określonej w uchwale. 

XVI XVI/170/2019 zgłoszenia Sołectwa Potarzyca do programu „Wielkopolska Od-nowa Wsi 2013-2020” 
Uchwała zrealizowana. 
Sołectwo Potarzyca zostało zgłoszone do Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 

XVI XVI/171/2019 
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Jarocinie na lata 2019-2023 

Uchwała obowiązuje. Zgodnie z treścią uchwały został przyjęty Wielo-letni Plan 
PWiK, który obecnie jest planem obowiązującym. 

VIII 
VIII/92/2019 

28 lutego 2019 

zmiany uchwały nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2017 r., poz. 950), zmienionej uchwałą nr LXIX/685/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 
lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1580) 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 
2019 r. Zrealizowano uchwalę i wcielono w życie jej zapisy od 01.07.2019r. 

VIII VIII/93/2019 

zmiany uchwały nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w za-kresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (t.j. Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2017 r., poz. 951), zmienionej uchwałą nr LXIX/686/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 
lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1581) 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 
2019 r. Zrealizowano uchwalę i wcielono w życie zapisy od 01.07.2019r. 

VIII VIII/94/2019 
regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na 
paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

XI 
XI/125/2019 

18 kwietnia 2019 
zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego 
zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

Uchwala jest realizowana – powstał zespół roboczy w sprawie utworzenia 
związku międzygminnego, oddelegowano osobę do podejmowania decyzji i 
uczestniczenia w konwentach – jako szczebel decyzyjny oraz oddelegowano 
pracowników Urzędu Miejskiego w Jarocinie do prac nad ujednoliceniem 
systemu gospodarki odpadami. 

XIII 
XIII/133/2019 

29 kwietnia 2019 

zmiany uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację ogrzewania opartego na 
paliwach stałych i zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 marca 2019 r., poz. 2402) 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

XIII XIII/134/2019 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usta-lenia stawki takiej 
opłaty 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

XIII XIII/135/2019 stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Uchwałą została 
zrealizowana, poinformowano o zmianie stawek zawiadomiono właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
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komunalne. 

XIII XIII/136/2019 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

XVI XVI/173/2019 przejęcia przez Gminę Jarocin zadania publicznego powierzonego przez Gminę Środa Wielkopolska 

Niniejsza uchwala została zrealizowana. W dniu 9.07.2019r. zostało podpisane 
Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Środa 
Wielkopolska w sprawie powierzenia gminie Jarocin przy-gotowania i 
wykonania zadania pn.: Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu gospodarki od-padami i osadami ściekowymi dla gmin objętych 
porozumieniem”. Porozumienie podlegało ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i weszło w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia. 

V V/43/2019 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin 
udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Jarocinie 

Uchwała wykonana  

V V/44/2019 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin 
udziałów do Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Jarocinie 

Uchwała wykonana 

X X/101/2019 

zmieniająca uchwałę nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin 
udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Jarocinie 

Uchwała wykonana  

XI XI/126/2019 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin 
udziałów do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

Uchwała wykonana 

XI XI/130/2019 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin 
udziałów do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

Uchwała wykonana 

V V/47/2019 wysokości opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Jarocinie 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Dz. U. Woj. Wlkp. nr 1499 

XIII XIII/137/2019 

podjęcia zamiaru likwidacji filii bibliotecznej nr 4 - Szpital Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, 
podjęcia zamiaru zmiany lokalizacji filii nr 1 „Pod Ratuszem” Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Jarocin, podjęcia zamiaru zmiany nazwy filii nr 1 „Pod Ratuszem” Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Jarocin oraz podjęcia zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin w zakresie 
zmiany lokalizacji i nazwy filii nr 1 „Pod Ratuszem” 

Uchwałą Nr XXIII/226/2019 Rada Miejska w Jarocinie zaakceptowała zamiar 
likwidacji filii bibliotecznej nr 4 - Szpital Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Jarocin, zmiany nazwy i lokalizacji filii nr 1 „Pod Ratuszem” Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Jarocin oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Jarocin 

XVI 
XVI/159/2019 

18 czerwca 2019 
udzielenia Burmistrzowi Jarocina wotum zaufania Bez przyjęcia tej uchwały nie byłoby możliwe udzielenie absolutorium. 

XVI XVI/172/2019 ustanowienia roku 2020 „Rokiem Wielkopolskich Rytmów Młodych” Uchwała będzie realizowana w roku 2020 

VI VI/52/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/481/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Annapol 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Annapol w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/53/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/482/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Bachorzew 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Bachorzew w § 20 dotyczący 
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trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/54/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/483/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Cielcza 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Cielcza w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/55/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/484/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Cząszczew 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Cząszczew w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/56/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/485/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Dąbrowa 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Dąbrowa w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/57/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/486/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Golina i 
Stefanów Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Golina 
i Stefanów w § 20 dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 
lat na okres trwania kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/58/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/487/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Hilarów 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Hilarów w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/59/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Kadziak 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Kadziak w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 
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VI VI/60/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/489/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Kąty Gminy 
Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Kąty w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/61/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/490/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Łuszczanów 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Łuszczanów w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/62/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/491/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Mieszków 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Mieszków w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/63/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/492/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Osiek Gminy 
Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Osiek w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/64/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/493/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Potarzyca 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Potarzyca w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/65/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/494/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Prusy i 
Roszkówko Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Prusy 
i Roszkówko w § 20 dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 
lat na okres trwania kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/66/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/495/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Radlin 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
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Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Radlin w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/67/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/496/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Roszków 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Roszków w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/68/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/497/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Siedlemin i 
Ciświca Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Siedlemin i Ciświca w § 20 
dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania 
kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/69/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/498/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Tarce Gminy 
Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Tarce w § 20 dotyczący trwania 
kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/70/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/499/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Wilczyniec 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Wilczyniec w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/71/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/500/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Wilkowyja 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Wilkowyja w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/72/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/501/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Witaszyce 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Witaszyce w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
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Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/73/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/502/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Witaszyczki 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Witaszyczki w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/74/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/503/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Sołectwa Zakrzew 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Sołectwa Zakrzew w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/75/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/504/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 1 "Stare 
Miasto" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 "Stare Miasto” w § 20 
dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania 
kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/76/2019 
zmiany załącznika uchwały Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 2 "Tadeusza Kościuszki" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 2 "Tadeusza Kościuszki" w § 20 
dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania 
kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/77/2019 
zmiany załącznika uchwały Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 3 "Mikołaja Kopernika" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 3 "Mikołaja Kopernika" w § 20 
dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania 
kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/78/2019 
zmiany załącznika uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 4 "Śródmieście" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 4 "Śródmieście" w § 20 
dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania 
kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/79/2019 zmiany uchwały Nr XXX/508/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 5 "Ciświca" Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
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Gminy Jarocin Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 5 "Ciświca" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/80/2019 
zmiany załącznika uchwały Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 6 "Tumidaj" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 6 "Tumidaj" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/81/2019 
zmiany załącznika uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 7 "Bogusław" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp. . 
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 7 "Bogusław" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/82/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/511/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 8 "1000-
lecia" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 8 "1000-lecia" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/83/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/512/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 9 "700-
lecia" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp. . 
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 9 "700-lecia" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/84/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/513/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 10 "Glinki" 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp. . 
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 10 "Glinki" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/85/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/514/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 11 "Ługi" 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
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zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 11 "Ługi" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/86/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/515/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 12 "Wojska 
Polskiego" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 12 "Wojska Polskiego" w § 20 
dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania 
kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/87/2019 
zmiany uchwały Nr XXX/516/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie statutu Osiedla Nr 13 "Os. 
Konstytucji 3 Maja I" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 13 "Os. Konstytucji 3 Maja I" w § 
20 dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres 
trwania kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/88/2019 
zmiany załącznika uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 14 "Os. Konstytucji 3 Maja II" Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 14 "Os. Konstytucji 3 Maja II" w 
§ 20 dotyczący trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres 
trwania kadencji Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/89/2019 
zmiany uchwały Nr XLIV/271/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie Statutu Osiedla Nr 15 "Polna" 
Gminy Jarocin 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. 
Wlkp.  
Uchwała zrealizowana 
Ze względu na zmianę czasu trwania kadencji rady gminy do lat 5 ujednolicono 
zapis statutu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 15 "Polna" w § 20 dotyczący 
trwania kadencji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z 4 lat na okres trwania kadencji 
Rady Miejskiej, liczonej od dnia wyborów. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. U. Woj. Wlkp. 12 lutego 2019 r. 

VI VI/90/2019 wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich 

Uchwała zrealizowana 
W związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich należało ustalić 
terminy Zebrań Wiejskich dla przeprowadzenia wyborów na nową kadencję. 
Wszystkie zebrania odbyły się w ustalonych terminach 

VI VI/91/2019 wyboru Przewodniczących Zarządów Osiedli i członków Zarządów Osiedli 

Uchwała zrealizowana 
W związku z upływem kadencji Zarządów Osiedli należało ustalić terminy 
Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli dla przeprowadzenia wyborów na nową 
kadencję. Wszystkie zebrania odbyły się w ustalonych terminach 

XI XI/131/2019 ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
Uchwała zrealizowana 
Zwiększona kwota zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych obowiązuje od 1 maja 2019 r. 

XV XV/142/2019 wyboru Sołtysa Sołectwa Prusy i Roszkówko 

Uchwała zrealizowana 
W związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa zachodziła konieczność 
wyboru nowego Sołtysa. 
Nowy Sołtys Sołectwa Prusy i Roszkówko pełni swoją funkcję od dnia 
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19.06.2019 r. 

XV XV/140/2019 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na prowadzenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

Uchwała zrealizowana. 

XV XV/141/2019 wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała zrealizowana. 

XVII 
XVII/174/2019 
17 lipca 2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO  
w Poznaniu w formie elektronicznej. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach 
i wieloletniej prognozie finansowej. 

XVII XVII/175/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane  
w urządzeniach księgowych 2019r. 

XVIII 
XVIII/176/2019 

23 sierpnia 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO  
w Poznaniu w formie elektronicznej. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach 
i wieloletniej prognozie finansowej. 

XVIII XVIII/177/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane  
w urządzeniach księgowych 2019r. 

XVIII XVIII/178/2019 
zmiany Uchwały Nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa 
oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego 

XVIII XVIII/179/2019 opłaty targowej 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego/ stwierdzono nieważność 

XVIII XVIII/180/2019 zatwierdzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jarocinie  

XVIII XVIII/181/2019 
powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miejskiej w Jarocinie na sesji opinię o zgłoszonych 
kandydatach na ławników 

Uchwała wykonana. Rada Miejska powołała zespół, który przedstawił opinię o 
kandydatach na ławników 

XVIII XVIII/182/2019 

udzielania dotacji z budżetu Gminy Jarocin z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru Zabytków, znajdujących 

się na obszarze Gminy Jarocin, niestanowiących własności Gminy Jarocin 

Uchwała jest zrealizowana. 

XVIII XVIII/183/2019 

zmiany uchwały nr XXI/255/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w Jarocinie poza 
drogami publicznymi, wprowadzenia opłat i ich wysokości za parkowanie pojazdów samochodowych 
na obszarze parkingu niestrzeżonego na terenie Rynku Miejskiego w Jarocinie, wysokości opłat 
dodatkowych i sposobu ich pobierania 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Zmiany stawek za parkowanie na par-kingu niestrzeżonym na terenie Rynku 
Miejskiego w Jarocinie przyjęte przedmiotową uchwałą zostały wprowadzone i 
obecnie obowiązują. 

XIX 
XIX/184/2019  

11 września 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XIX XIX/185/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane  
w urządzeniach księgowych 2019r. 

XIX XIX/186/2019 

zmiany uchwały Nr XLI/369/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku za wysługę lat, za warunki pracy 
oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Uchwała jest realizowana. 

XIX XIX/187/2019 
ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w 
zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich 

Uchwała obowiązuje. 
14 dni od dnia publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego zaczęły obowiązywać zwolnienia i ulgi za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 
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XIX XIX/188/2019 
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz wysokości 
opłat dodatkowych związanych z tym przewozem 

Uchwała obowiązuje. 
14 dni od dnia publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego zaczęły obowiązywać ceny biletów za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej oraz 
opłaty ujęte w uchwale. 

XIX XIX/189/2019 rozpatrzenia skargi Pana A.W. na działalność Burmistrza Jarocina 
Uchwała zrealizowana. Rada Miejska rozpatrzyła skargę na Burmistrza uznając 
ją za bezzasadną. 

XIX XIX/190/2019 przekazania skargi Pana A.W. 
Uchwała zrealizowana. Skarga w zakresie dotyczącym działalności 
pracowników Urzędu Miejskiego w Jarocinie została przekazana Burmistrza. 

XX 
XX/191/2019  

10 października 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XX XX/192/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

XX XX/193/2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku 

XX XX/194/2019 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Jarocin 
oraz Gminą Jarocin i Jarocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz umowy 
pomiędzy Gminą Jarocin a Jarocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 5.11.2019 r. została podpisana umowa 
pomiędzy Gminą Jarocin i JTBS, umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
zostanie podpisana w późniejszym czasie. 

XX XX/195/2019 
ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego 

XX XX/196/2019 opłaty targowej 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

XX XX/197/2019 zatwierdzenia i przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Witaszyce w Gminie Jarocin 

Uchwała zrealizowana.  
Rada Miejska w Jarocinie zatwierdziła i przyjęła Sołecką Strategię Rozwoju 
Sołectwa Witaszyce opracowaną przez Grupę odnowy wsi Sołectwa i 
moderatorów. 

XX XX/198/2019 zatwierdzenia i przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Cielcza w Gminie Jarocin 

Uchwała zrealizowana.  
Rada Miejska w Jarocinie zatwierdziła i przyjęła Sołecką Strategię Rozwoju 
Sołectwa Cielcza opracowaną przez Grupę odnowy wsi Sołectwa i 
moderatorów. 

XX XX/199/2019 zatwierdzenia i przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Mieszków w Gminie Jarocin 

Uchwała zrealizowana.  
Rada Miejska w Jarocinie zatwierdziła i przyjęła Sołecką Strategię Rozwoju 
Sołectwa Mieszków opracowaną przez Grupę odnowy wsi Sołectwa i 
moderatorów. 

XX XX/200/2019 zatwierdzenia i przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Potarzyca w Gminie Jarocin 

Uchwała zrealizowana.  
Rada Miejska w Jarocinie zatwierdziła i przyjęła Sołecką Strategię Rozwoju 
Sołectwa Potarzyca opracowaną przez Grupę odnowy wsi Sołectwa i 
moderatorów. 

XX XX/201/2019 zgłoszenia Sołectwa Wilkowyja do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 
Uchwała zrealizowana. 
Sołectwo Wilkowyja zostało zgłoszone przez Gminę Jarocin do Programu 
Wielkopolska Odnowa 2013-2020 i obecnie jest uczestnikiem tego Programu. 

XX XX/202/2019 

zmiany Uchwały Nr LIX/604/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 5 października 2017 roku w 
sprawie ustanowienia przez Gminę na swych udziałach w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Jarocinie prawa zastawu na rzecz Na-rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XX XX/203/2019 zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Golina do kategorii dróg publicznych gminnych 
Uchwała zrealizowana. 
Po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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Wielkopolskiego wewnętrza droga gminna zlokalizowana w Golinie na 
nieruchomościach określonych w uchwale stała się publiczną drogą gminną. 

XX XX/204/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Witaszycach 
Uchwała w trakcie realizacji. Przetarg został wyznaczony na dzień 27 lutego 
2020 r. 

XX XX/205/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łuszczanowie 
Uchwała w trakcie realizacji. Przetarg został wyznaczony na dzień 24 lutego 
2020 r. Jednak nikt nie wpłacił wadium i przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym. 

XX XX/206/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łuszczanowie ul. Wiatraczna Uchwała nie została wykonana. 

XX XX/207/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Radlinie 
Uchwała w trakcie realizacji. Przetarg został wyznaczony na dzień 28 lutego 
2020 r. 

XX XX/208/2019 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze 
miasta Jarocina 

 

XX XX/209/2019 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część obszaru obrębu geodezyjnego Potarzyca, gmina Jarocin 

 

XX XX/210/2019 zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości gruntowych  

XX XX/211/2019 
zmiany uchwały nr LX/613/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie 
określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Uchwała zrealizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 17 października 2019r. Weszła w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku i tym samym od tego dnia obowiązują 
zmiany określone przedmiotową uchwałą. 

XX XX/212/2019 
wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru na ławników 
do sądów powszechnych 

Uchwała zrealizowana. Podczas obrad sesji wybrano komisję, której zadaniem 
było przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru na ławników do 
sądów powszechnych. 

XX XX/213/2019 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych Uchwała zrealizowana. 

XX XX/214/2019 
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarocinie, Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Okręgowego 
w Kaliszu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

Uchwała zrealizowana. Przyjęta uchwała wraz z dokumentacją – wnioskiem 
ławników zostały przesłane do sądów. 

XXI 
XXI/215/2019  

30 października 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO  
w Poznaniu w formie elektronicznej. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach 
i wieloletniej prognozie finansowej. 

XXI XXI/216/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane w 
urządzeniach księgowych 2019r. 

XXII 9 listopada 2019 UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE  

XXIII 
XXIII/217/2019  

27 listopada 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XXIII XXIII/218/2019 przekazania środków finansowych Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Jarocinie 

Uchwała zrealizowana. 
Gmina przekazała kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie z przeznaczeniem na budowę 
zewnętrznego parkingu położonego w pasie drogowym przy ul. Handlowej w 
Jarocinie przy nowej siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Jarocinie. Jednostka prawidłowo rozliczyła się z udzielonej  
dotacji. 

XXIII XXIII/219/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane  
w urządzeniach księgowych 2019r. 

XXIII XXIII/220/2019 
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w 
Mieszkowie - ul. Dworcowa” Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2020 

Uchwała wykonana. 
Po podjęciu uchwały została podpisana umowa z Powiatem Jarocińskim w dniu 
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Nr protokołu 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
W sprawie Uwagi 

16.12.2019r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w Mieszkowie - ul. Dworcowa” 
Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2020. Zgodnie z umową w II kwartale 2020r. 
zostaną przekazane środki finansowe na przedmiotową dotację.   

XXIII XXIII/221/2019 
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w 
zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków” Powiatowi Jarocińskiemu w roku 
2020 

Uchwała wykonana. 
Po podjęciu uchwały została podpisana w dniu 16.12.2019r. umowa z 
Powiatem Jarocińskim w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej 
Jarocin - Wilkowyja - Żerków” Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2020. Zgodnie z 
umową w IV kwartale 2020r. zostaną przekazane środki finansowe na 
przedmiotową dotację. 

XXIII 
XXIII/222/2019 

27 listopada 2019 
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin 
udziałów do Jarocin Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

Uchwała zrealizowana. 

XXIII XXIII/223/2019 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

Uchwała jest realizowana. 

XXIII XXIII/224/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Uchwała zrealizowana. 

XXIII XXIII/225/2019 przekazania zadania z zakresu udzielenia wsparcia przy realizacji procedury „Niebieska Karta” 

Uchwała zrealizowana. 
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Jaraczewo zadania 
z zakresu udzielenia wsparcia przy realizacji procedury „Niebieska Karta” w 
przypadku, gdy osobą doznającą przemocy w rodzinie jest przedstawiciel 
zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, który jest zaangażowany  
w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 
Jarocin. 

XXIII XXIII/226/2019 
likwidacji filii bibliotecznej nr 4- Szpital Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, zmiany nazwy i 
lokalizacji filii nr 1 „Pod Ratuszem” Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin oraz zmiany statutu 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin 

Filia nr 4 – szpital została zlikwidowana, filia nr 1 zmieniła swoją lokalizację i 
nazwę z Filia nr 1 „Pod Ratuszem” na Filia nr 1 „Kamienica Kultury”; zostały 
wprowadzone zmiany do statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, 
statut został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, uprawomocnił się z dniem 25 grudnia 2019 r. 

XXIII XXIII/227/2019 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Jarocin 

Uchwała zrealizowana. 
Okres realizacji Programu obejmuje cały 2020 r.,  
realizatorami programu są: Wydział Administracji Urzędu Miejskiego w 
Jarocinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Jarocinie oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

XXIII XXIII/228/2019 nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Jarocin 

Uchwała obowiązuje. 
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego dla ulicy wskazanej w uchwale, w Jarocinie 
zaczęła obowiązywać nazwa ul. Feliksa Łabędzkiego. 

XXIII XXIII/229/2019 ustanowienia dnia 8 grudnia Dniem Pamięci o Wypędzonych Jarociniakach Uchwała jest realizowana. 

XXIV 
XXIV/230/2019 

23 grudnia 2019 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XXIV XXIV/231/2019 budżetu gminy Jarocin na 2020 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 

Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane  
w urządzeniach księgowych . 

XXIV XXIV/232/2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 
2019-2041 

Uchwała została przesłana do RIO w Poznaniu w formie elektronicznej. 
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i wieloletniej prognozie finansowej. 

XXIV XXIV/233/2019 udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Jarocińskiego 
Uchwała zrealizowana. 
Gmina przekazała kwotę 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatu 
Jarocińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla 
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Nr protokołu 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
W sprawie Uwagi 

spółki ,,Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o. o.’’ Powiat prawidłowo rozliczył 
się z udzielonej dotacji. 

XXIV XXIV/234/2019 zmian w budżecie Gminy Jarocin na 2019 rok 

Odpis uchwały został przesłany do RIO w Poznaniu. Pisma informujące o 
dokonanych zmianach zostały przesłane również do jednostek organizacyjnych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków zostały zaewidencjonowane  
w urządzeniach księgowych 2019r. 

XXIV XXIV/235/2019 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Jarocin, których zarządcą 
jest Burmistrz Jarocina 

Uchwała obowiązuje.  
Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
w dniu 3 stycznia 2020r. i 14 dni od dnia ogłoszenia weszły w życie nowe stawki 
dotyczące zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. W zakresie § 3 pkt. 3 
zostały wprowadzone zmiany do uchwały, które zostały przyjęte na sesji Rady 
Miejskiej w Jarocinie w dniu 20 lutego 2020r. 

XXIV XXIV/236/2019 planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej na rok 2020 
Uchwała realizowana. Uchwała obowiązuje przez 2020 r. i jest stopniowo 
realizowana. 

XXIV XXIV/237/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie ul. NSZZ Solidarności Uchwała w trakcie realizacji. Została zlecona wycena nieruchomości. 

XXIV 
XXIV/238/2019 

23 grudnia 2019 
zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

Uchwała została wykonana. Umowa dzierżawy została podpisana dnia 
30.12.2019 r. 

XXIV XXIV/239/2019 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jarocin na lata 2020 – 2024 
Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała dotyczy zakresu czasowego do roku 
2024. 

XXIV XXIV/240/2019 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, niepublicznych przedszkoli działających 
na terenie Gminy Jarocin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 
udzielonej dotacji 

Uchwała jest realizowana. 

XXIV XXIV/241/2019 
udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogami gminnymi (ul. Żybura i ul. Jagiełka) w Witaszycach 
gm. Jarocin” Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 2/46/2020 z 
22.01.2020r. stwierdziło nieważność uchwały. 

XXIV XXIV/242/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Uchwała jest realizowana. 

XXIV XXIV/243/2019 
ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
wspieranych i treningowych 

Uchwała zrealizowana 

XXIV XXIV/244/2019 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (dot. schronisk 
dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy i Miasta Jarocin 

Uchwala uchylona 
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

Jarocin aktualnie posiada 6 zagranicznych miast partnerskich: 

• Libercourt (Francja),  

• Veldhoven (Holandia),  

• Hatvan (Węgry),  

• Schlüchtern (Niemcy),  

• Aleksandria (Ukraina),  

• Słonim (Białoruś), 

a także jedno polskie miasto partnerskie: 

• Opoczno. 

 

Zakres współpracy Gminy Jarocin z zagranicznymi miastami partnerskimi obejmuje 

przede wszystkim: 

• wzajemne wizyty kontaktowe i informacyjne delegacji władz obydwu miast, 

• wzmacnianie więzi kulturowych, 

• przyjacielskie kontakty pomiędzy organizacjami społecznymi i mieszkańcami, 

• kontakty w różnych dziedzinach: edukacja i kultura, opieka zdrowotna i społeczna, 

ochrona środowiska i innych dziedzinach uznanych za ważne; 

• wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie komunalnym i gospodarczym, 

• współpracę z przedsiębiorstwami, 

• wymianę pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie sportu oraz 

organizacja wspólnych przedsięwzięć sportowych, 

• wymianę uczniowską, partnerstwo szkół, zapoznawanie z kulturą i tradycjami Polski  

i krajów w których położone są miasta partnerskie, 

• wymiana pomiędzy instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami i instytucjami 

zajmującymi się promocją, 

• wymianę pomiędzy instytucjami OSP, OC; 

• wymianę zespołów artystycznych, wystawy miejscowych artystów, współdziałanie 

towarzystw i kół zainteresowań; 

• wymianę doświadczeń i współdziałanie w innych dziedzinach interesujących obie 

strony. 
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➢ Libercourt (Francja) 

Data podpisania umowy: 25.03.1978r. 

Zakres współpracy: 

1) wymiana zespołów artystycznych; 

2) wymiana w dziedzinie kultury fizycznej; 

3) kontakty pomiędzy młodzieżą szkolną; 

4) wystawy miejscowych artystów; 

5) współdziałanie towarzystw i kół zainteresowań; 

6) wymiana doświadczeń i współdziałanie w innych dziedzinach interesujących obie 

strony. 

 

➢ Veldhoven (Holandia) 

Data podpisania umowy: 02.05.1995r.  

Zakres współpracy: 

1) przyjacielskie kontakty pomiędzy organizacjami społecznymi i mieszkańcami;  

2) kontakty w dziedzinach: szkolnictwo i kultura, opieka zdrowotna i społeczna, inne 

dziedziny uznane za ważne;  

3) wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie komunalnym i gospodarczym;  

4) współdziałanie organizacji charytatywnych w zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym. 

 

➢ Hatvan (Węgry) 

Data podpisania umowy: 27.06.1997r. 

Obszary zainteresowań: 

1) szkolnictwo, kultura, sport; 

2) opieka zdrowotna i społeczna; 

3) kontakty młodzieżowe; 

4) współpraca z przedsiębiorstwami; 

5) ochrona środowiska; 

6) każda inna dziedzina, którą partnerzy uznają za ważną. 

 

➢ Schlüchtern (Niemcy) 

Data podpisania umowy: 24.10.2003r. 

Zakres współpracy: 

1) wymiana uczniowska (partnerstwo pomiędzy szkołami); 

2) wzajemna wymiana pobytowa w zakresie kształcenia i dokształcania 

zawodowego; 
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3) wymiana pomiędzy instytucjami kościelnymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami; 

4) wymiana pomiędzy instytucjami (OSP, OC); 

5) wymiana pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie sportu i 

promowania zdrowego trybu życia; 

6) wymiana pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się promocją 

gospodarczą i rozwojem infrastruktury. 

 

➢ Oleksandria (Ukraina) 

Data podpisania umowy: 03.06.2004r.  

Zakres współpracy:  

1) Wzajemne wizyty kontaktowe i informacyjne delegacji władz obydwu miast;  

2) Wzmacnianie więzi kulturowych i zapoznanie z tradycjami narodów Ukrainy i 

Polski;  

3) Wprowadzenie w życie programu współpracy w zakresie edukacji;  

4) Organizacja wspólnych przedsięwzięć sportowych;  

5) Wymiany młodzieży, wzajemne spotkania młodzieży;  

6) Wymiana pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie promocji 

gospodarczej;  

7) Wzajemne spotkania organizacji kobiecych, pomocy społecznej i charytatywnych. 

 

➢ Słonim (Republika Białorusi) 

Data podpisania umowy: 20.11.2018r. 

Priorytety współpracy dotyczą: 

1) Rozwoju samorządów;  

2) Wsparcia inicjatyw gospodarczych; 

3) Przemysłu, mieszkalnictwa, usług komunalnych, transportu, usług 

społecznych; 

4) Ochrony środowiska; 

5) Edukacji i sportu; 

6) Kultury; 

7) Służby zdrowia; 

8) Wspierania inicjatyw społecznych. 

 

W dniu 09.11.2019 r. miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jarocin 

a Gminą Opoczno, które przypieczętowało 80-letnią wspólną historię mieszkańców obu 

gmin. Pretekstem do nawiązania współpracy partnerskiej dwóch gmin były wydarzenia  
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z Jarocina i Opoczna. Gminy podobnej wielkości (Opoczno 35 tys. mieszkańców, z czego 

miasto to 22 tys. i wsie 13 tys., Jarocin 46 tys. mieszkańców, z czego miasto 26 tys., wsie 20 

tys.), mające podobne potencjały i problemy, mogą efektywnie ze sobą współpracować m.in. 

w zakresie kultury, edukacji, sportu, polityki społecznej, ochrony środowiska, rewitalizacji, 

gospodarki komunalnej.  

Przedmiotowa umowa została podpisana w następstwie decyzji podjętej w dniu 29.03.2019 r. 

Wówczas Rada Miejska w Jarocinie podjęła jednogłośnie uchwałę o partnerskiej współpracy 

Gminy Jarocin z Gminą Opoczno. Decyzja ta stanowiła efekt wspólnej inicjatywy wielu osób, 

by połączyć historię tragiczną związaną z wydarzeniami z okresu okupacji niemieckiej ze 

współczesnością. W grudniu 1939 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlenia mieszkańców powiatu 

jarocińskiego do Generalnego Gubernatorstwa.  9 grudnia pod eskortą niemieckich żołnierzy 

jarociniacy zostali przepędzeni na dworzec kolejowy. Tam musieli wsiąść do wagonów 

pasażerskich, towarowych i bydlęcych. Rozpoczęła się podróż do miejsc nakazanych. Po 

dwóch dniach pociąg zatrzymał się w Opocznie. Tam całe rodziny z Jarocina musiały 

zorganizować sobie na nowo życie, znaleźć dach nad głową i pracę. Przyjęli ich mieszkańcy 

m.in. Opoczna, Białaczowa, Przysuchy, Zachorzowa, Zbożennej, Żarnowa. Od grudnia 1939 

r. do połowy 1941 r. Niemcy wysiedlili z powiatu jarocińskiego (obejmującego wówczas także 

Pleszew) ponad 3.600 osób. Lata wspólnej historii tak dużej grupy mieszkańców Jarocina  

i Opoczna, mimo dramatycznych okoliczności, to także czas nawiązywania osobistych 

relacji. Wielu jarociniaków na zawsze pozostało w Opocznie i na Ziemi Opoczyńskiej, bo tam 

założyli rodziny i znaleźli nowe miejsca do życia. Były i przypadki powojennych przyjazdów 

do Jarocina mieszkańców i mieszkanek Opoczna i Ziemi Opoczyńskiej z powracającymi  

z wypędzenia jarociniankami i jarociniakami.  

Inne wydarzenia związane ze współpracą ze społecznościami samorządowym w roku 2019: 

• Uczestnictwo delegacji samorządu Gminy Jarocin z burmistrzem Adamem Pawlickim 

na czele na uroczystości związanej z odsłonięciem tablicy upamiętniającej 

mieszkańców Ziemi Opoczyńskiej, którzy udzielili jarociniakom schronienia w czasie  

II wojny światowej. 

• Uczestnictwo delegacji Gminy Jarocin w Dożynkach Opoczyńskich. Uroczystości  

w partnerskim mieście Jarocina miały szczególny charakter ze względu na 

towarzyszący im jubileusz 40-lecia Miejskiego Domu Kultury oraz 30-lecie Ceramiki 

Paradyż. Wydarzenia te odbyły się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.  

• Goszczenie w Jarocinie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej  

w Magdeburgu. Celem spotkania, w którym wzięli udział przedsiębiorcy z terenu 

powiatu jarocińskiego, była prezentacja możliwości rozwoju firm w ramach 
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współpracy międzynarodowej. Jednym z punktów wydarzenia było przestawienie 

założeń programu Enterprise Europe Network w województwie wielkopolskim,  

o której mówił Maciej Walczak Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

W spotkaniu, które otworzył Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, wzięło udział 

kilkadziesiąt osób. Włodarz Jarocina zaprezentował gościom z Saksonii osiągnięcia 

gminy ze szczególnym naciskiem na dynamiczny rozwój miasta w ostatnich latach.  

Z kolei Sven Erichson z magdeburskiej izby oraz koordynator programu Enterprise 

Europe Network opowiedział o sytuacji gospodarczej w Saksonii oraz o rodzaju usług 

świadczonych na rzecz tamtejszych przedsiębiorców. Kolejnym  tematem 

poruszonym podczas spotkania była także kwestia sytuacji branży transportowej  

w tamtejszym regionie, o której mówił ekspert od transportu i logistyki Martin Dittmer. 

W dalszej części spotkania oferty swoich firm przedstawiali lokalni przedsiębiorcy. 

W spotkaniu uczestniczył także Marek Bronicki, przewodniczący Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji IPA, region Poznań, który wręczył okolicznościowe medale  

z okazji 100-lecia polskiej Policji oraz 10-lecia poznańskiego regionu IPA. W gronie 

odznaczonych był Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Włodarz gminy został 

wyróżniony za zasługi w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, a konkretnie za kilkakrotne wsparcie finansowe zakupu nowych 

radiowozów oraz za budowę sieci miejskiego monitoringu, z którego korzysta Policja. 

• Spotkania 30 samorządowców z Polski i Niemiec w Jarocinie i Gostyniu, mające na 

celu omówienie działań samorządów na rzecz wspierania sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania uprzedzeniom 

między naszymi narodami. 

VIII. Inne istotne działania Burmistrza Jarocina 
• Otwarcie rozbudowanej sortowni odpadów w Jarocinie oficjalnie przypieczętowało 

zakończenie inwestycji realizowanej przez ostatnie miesiące przez spółkę ZGO - 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

Dzięki zmodernizowaniu sortowni odpadów, ZGO Sp. z o.o. - Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu w Jarocinie ma odzyskiwać 2-3 razy więcej surowca do ponownego 

wykorzystania niż do tej pory, co znacznie poprawi poziom recyklingu. Zakład 

przerabiał będzie ok. 3 tony więcej odpadów na godzinę, co miesięcznie przełoży się 

na wzrost o 1 250 ton. W konsekwencji roczna wydajność pracy sortowni wzrośnie  

o 15 000 ton, czyli o ok. 14%. Efektem modernizacji będzie również umożliwienie 
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efektywnego przetwarzania odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. 

zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne. Wprowadzone 

zmiany wpłyną też na zwiększenie komfortu pracy i obsługi stanowisk.  

• Otwarcie Kamienicy Kultury - nowej siedziby filii nr 1 jarocińskiej biblioteki. 

Kamienica Kultury, to nowa siedziba filii nr 1 „Pod Ratuszem”. Na parterze znajduje 

się wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz kącik zabaw dla dzieci, tak, by 

rodzice mogli spokojnie wybrać książki (nie będzie to jednak biblioteka dla dzieci, bo 

taka – od wielu lat - istnieje w Pałacu Radolińskich). Swoje miejsce znalazł tutaj także 

Punkt Informacji Turystycznej. Na pierwszym piętrze zlokalizowane są dwie sale: 

komputerowa, która będzie wykorzystywana na kursy dla dorosłych, a także zajęcia 

dla młodzieży oraz mała salka konferencyjna na 10-15 osób. Na tym samym 

poziomie umiejscowiona jest także sala przeznaczona na mniejsze spotkania  

i koncerty. Przestrzeń drugiego piętra – to królestwo młodzieży. W tym miejscu 

młodzież będzie mogła realizować swoje pasje na różnego rodzaju warsztatach,  

a także - po prostu, zwyczajnie się spotkać, żeby spędzić ze sobą czas. Spotkaniom 

sprzyjać będzie piękny taras na dachu kamienicy, który będzie także wykorzystywany 

na działania kulturalne. 

• Otwarcie nowej ścieżki edukacyjnej zlokalizowaną przy Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie - 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu.  

Projekt wykonano w ramach otrzymanego dofinansowania z firmy Rekopol 

Organizacja Odzysku Opakowań S.A., która zajmuje się realizacją obowiązku 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i jest partnerem ZGO Sp. z o. o.  

w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

• Termomodernizacja siedziby Centrum Integracji Społecznej. W ramach zadania 

zostały wymienione okna, ocieplono ściany zewnętrzne i wymalowano elewację. 

Wymieniona została też instalacja wodna i cieplna, a także piec służący ogrzewaniu 

budynku oraz kaloryfery.  

• Otwarcie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowyi. Budowa nowych 

obiektów sportowych w Wilkowyi kosztowała 682 tys. zł. Część środków samorząd 

pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach 

inwestycji wybudowane zostało: boisko do piłki nożnej, bieżnia tartanowa do biegu na 

60 m, rzutnia do rzutu kulą oraz piaskownic do skoku w dal z rozbiegiem. 

Wymieniona została także część ogrodzenia terenu. 
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• Powstanie mieszkań chronionych dla 25 osób ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności. Nowa, dwukondygnacyjna część budynku ma blisko 

800 m2 powierzchni.  

• Oddanie do użytku największej w historii gminy inwestycji drogowej 3-kilometrowego 

łącznika: ul. Wrocławska – obwodnica Jarocina. 

• Otwarcie Parku im. Majora Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego w Jarocinie po 

rewitalizacji i rewaloryzacji. Park im. Mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg – Gorzeńskiego 

został zrewitalizowany w ramach kompleksowego projektu rozwoju systemu zieleni 

w Jarocinie, obejmującego parki, skwery i zieleń przyuliczną. Na realizację 

przedsięwzięcia Gmina Jarocin pozyskała ponad 12 mln zł dofinansowania unijnego.  

• Przygotowanie oferty mieszkaniowej przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego. Produkt oferowany przez spółkę to kompleksowe osiedle - Zielone 

Tarasy, które powstanie przy os. Rzeczypospolitej w Jarocinie. W założeniu mają 

powstać 144 mieszkania. Na osiedlu znajdzie się też budynek usługowy, a w nim: 

przedszkole, restauracja, pralnia oraz lokale biurowe i usługowe. Założono 

dostępność mieszkań w dwóch modelach finansowania – systemie deweloperskim 

oraz z opcją partycypacji i wykupu po 15 latach. Mieszkaniowa spółka komunalna 

rozpoczęła nabór wniosków od zainteresowanych zamieszkaniem na nowym osiedlu.  

• Utrzymanie pozycji lidera w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. 

• Rozpoczęcie przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji 

sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację 

deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina - etap II”.  
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IX. Część analityczna – efekty działań prowadzonych w roku 2019 

A. Ład przestrzenny 

Zagadnienie opracowane w poprzednich rozdziałach. 

B. Mienie komunalne 

Zagadnienie opracowane w poprzednich rozdziałach. 

C. Finanse 
 

Wykonanie budżetu Gminy Jarocin za 2019 rok 

 

Wynik wykonania budżetu Gminy Jarocin przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Tabela 17. Wykonanie budżetu Gminy Jarocin 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % 

1. Dochody 236 823 350,41 225 815 017,06 95,35 

Dochody bieżące 212 981 571,70 207 128 066,07 97,25 

Dochody majątkowe 23 841 778,71 18 686 950,99 78,38 

2. Wydatki 241 135 582,41 217 501 206,71 90,20 

Wydatki bieżące 188 792 876,84 179 978 868,08 95,33 

Wydatki majątkowe 52 342 705,57 37 522 338,63 71,69 

3. Nadwyżka/deficyt -4 312 232,00 8 313 810,35 - 

4. Przychody 13 992 599,00 13 992 599,08 100,00 

Zobowiązania (pożyczki, obligacje) 12 000 000,00 12 000 000,00 100,00 

Pozostałe (wolne środki) 1 992 599,00 1 992 599,08 100,00 

5. Rozchody (spłata długu) 9 680 367,00 9 680 367,00 100,00 

6. Saldo budżetu 0,00 12 626 042,43 - 

7. Nadwyżka operacyjna 24 188 694,86 27 149 197,99 112,24 

% do dochodów 10,21 12,02  

Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 

Dochody 14 502 243,91 7 467 091,60 51,49 
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Wydatki 15 032 299,10 5 422 237,77 36,07 

Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst oraz kwoty dotacji udzielonych jst i innym jednostkom 

1. Dotacje otrzymane 878 831,40 863 629,08 98,27 

Dotacje bieżące 878 831,40 863 629,08 98,27 

Dotacje majątkowe 0,00 0,00 0,00 

2. Dotacje udzielone 35 401 711,36 35 179 895,69 99,37 

Dotacje bieżące 31 650 711,36 31 457 328,18 99,39 

Dotacje majątkowe 3 751 000,00 3 722 567,51 99,24 

Nadwyżka operacyjna w 2019 roku wyniosła 27 149 197,99 zł i wyliczony na jej podstawie 

wskaźnik nadwyżki operacyjnej (WB3) wyznacza możliwości spłaty zadłużenia gminy. 

Obliczony dla Gminy Jarocin wskaźnik WB3 wynosi 12,0% i jest wyższy od wskaźnika w roku 

poprzednim (9,7%). Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości 

inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.    

D. Oświata i edukacja 
 

Oświata i wychowanie 

System oświaty w gminie Jarocin działa na wysokim poziomie. Wydatki budżetowe na 

oświatę i wychowanie stanowią 25,40% corocznych wydatków budżetu gminy. 

Na terenie gminy Jarocin w roku 2019 funkcjonowało 6 żłobków, natomiast w roku szkolnym 

2019/2020 funkcjonuje 21 przedszkoli oraz 19 szkół podstawowych. 

Tabela 18. Zestawienie jednostek oświatowych 

Żłobki  2017 2018 2019 

Żłobki i kluby dziecięce 3 5 6 

Dzieci przebywające w żłobkach i klubach dziecięcych (w 
ciągu roku) 

119 128 164 

Edukacja 2017/18 2018/19 2019/20 

Placówki wychowania przedszkolnego 20 21 22 

w tym przedszkola 19 20 21 

Miejsca w przedszkolach 2046 2066 2141 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 1902 1971 1963 

w tym w przedszkolach 1894 1964 1955 

Szkoły Podstawowe 20 19 19 
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Uczniowie szkół podstawowych 3528 4003 4157 

Gimnazja 8 6 0 

Uczniowie szkół gimnazjalnych  
(uczniowie gimnazjów oraz klas gimnazjalnych w szkołach 
podstawowych) 

973 456 0 

Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach: 
podstawowych 

18 18 18 

gimnazjalnych 20 20 0 

 

Wykaz placówek oświatowych:  

a) Żłobki i kluby dziecięce  

Lp. Placówka Organ prowadzący 

1. Żłobek "Tęczowy Domek" Klub Dziecka Tęczowy Domek" Sp. z o.o. 

2. Żłobek "Tęczowy Domek II"  Klub Dziecka Tęczowy Domek" Sp. z o.o. 

3. Żłobek Rockersik Jarocińska Spółdzielnia Socjalna 

4. Żłobek "Szalona Żyrafa" w Jarocinie "Klub dla Dzieci 1-2-3…" Agata Nelka 

5. Niepubliczny Żłobek "Stokrotka" Stowarzyszenie "Razem z Jarzębinką" 

6. 
Prywatny Żłobek "Calineczka" Beata 

Czajczyńska 

Beata Czajczyńska - osoba fizyczna prowadząca 

działalność oświatową 

 

b) Przedszkola i oddziały przedszkolne  

 

Lp. Placówka Organ prowadzący 

1. Przedszkole nr 2 Bajeczka w Jarocinie Gmina Jarocin 

2. Przedszkole w Mieszkowie Gmina Jarocin 

3. Przedszkole w Witaszycach Gmina Jarocin 

4. 
Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" 

w Jarocinie 
Stowarzyszenie "Razem z Jarzębinką" w Jarocinie 

5. 

Niepubliczne Przedszkole 

z oddziałami integracyjnymi 

"Marcinek" w Jarocinie 

Fundacja Mali Wielcy Ludzie 

6. 
Niepubliczne Przedszkole 

"Jarzębinka" w Jarocinie 
Stowarzyszenie "Razem z Jarzębinką" w Jarocinie 

7. Niepubliczne Przedszkole w Prusach Stowarzyszenie Pomocy "ŻAK” w Prusach 

8. 
Niepubliczne Przedszkole 

w Bachorzewie 

Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" 

w Bachorzewie 

9. 
Niepubliczne Przedszkole 

"Promyczek" w Jarocinie 

Stowarzyszenie Wychowawczo-Opiekuńczo-

Dydaktyczne "Promyczek" w Jarocinie 

10. 
Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" im. 

Macieja Kostki w Radlinie 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" 

im. Macieja Kostki 

11. 
Niepubliczne Przedszkole "Puchatek" 

w Golinie 

Stowarzyszenie Wych-Opiek-Dydak  "Puchatek" 

w Golinie 
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12. 
Niepubliczne Przedszkole 

w Łuszczanowie 
Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie 

13. 
Niepubliczne Przedszkole 

w Siedleminie 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła 

Dzieciom" 

14. Przedszkole w Roszkowie 
Maciej Mazurek - osoba fizyczna prowadząca 

działalność oświatową 

15. Niepubliczne Przedszkole w Potarzycy Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe 

16. 
Niepubliczne Przedszkole "Poziomka" 

w Jarocinie 
Stowarzyszenie Edukacyjne "Trójka" w Jarocinie 

17. 
Niepubliczne Przedszkole "Jaś i 

Małgosia" w Jarocinie 

Nina Szyszka - osoba fizyczna prowadząca działalność 

oświatową 

18. 
Niepubliczne Przedszkole Zaradni 

Odważni Oryginalni w Wilkowyi 
Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi 

19. 
Niepubliczne Przedszkole "Kraina 

Baśni" w Jarocinie 

Małgorzata Orpel - osoba fizyczna prowadząca 

działalność oświatową 

20. Przedszkole "Akademia Krasnali"  
Halina Szulc - osoba fizyczna prowadząca działalność 

oświatową 

21. 

Przedszkole "Paddington. 

Dwujęzyczne Przedszkole 

Niepubliczne Montessori" - od 

02.2020 

Przedszkolna Edukacja Montessori Sp. z o.o. 

 

 

c) Szkoły podstawowe  

Lp. Placówka Organ prowadzący 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie  Gmina Jarocin 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie  Gmina Jarocin 

3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie Gmina Jarocin 

4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie  Gmina Jarocin 

5. Szkoła Podstawowa w Cielczy  Gmina Jarocin 

6. Szkoła Podstawowa w Golinie Gmina Jarocin 

7. Szkoła Podstawowa w Mieszkowie Gmina Jarocin 

8. Szkoła Podstawowa w Witaszycach  Gmina Jarocin 

9. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Bachorzewie 

Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" 

w Bachorzewie 

10. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Prusach 
Stowarzyszenie Pomocy "ŻAK"  w Prusach 
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11. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Łuszczanowie 
Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie 

12. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Siedleminie 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin " Szkoła 

Dzieciom" 

13. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Roszkowie 

Maciej Mazurek - osoba fizyczna prowadząca 

działalność oświatową 

14. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Potarzycy 
Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe 

15. 
Społeczna Szkoła Podstawowa 

w Jarocinie 
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne 

16. 
Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej 

Edukacji w Jarocinie  
Stowarzyszenie Dobra Edukacja 

17. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 

T. Kościuszki w Jarocinie 

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków 

Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza 

Kościuszki w Jarocinie 

18. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

Zaradni Odważni Oryginalni  w 

Wilkowyi 

Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi 

19. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla 

Dorosłych w Jarocinie  

Halina Szulc - osoba fizyczna prowadząca działalność 

oświatową 

 

Programy realizowane w placówkach oświatowych: 

Maluch 2019+ program skierowany do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, przeznaczony 

na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz 

u dziennych opiekunów. W programie udział wzięły Żłobek „Tęczowy Domek”, Żłobek 

„Tęczowy Domek II” oraz Niepubliczny Żłobek „Stokrotka”.    

 

Program „Mamo, tato – co Wy na to?” – program edukacyjny dla dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów, który powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi 

rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, 

których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. 

W programie uczestniczyło Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie oraz 

Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie. 

 

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” program edukacyjny dla przedszkolaków tj. dzieci 

w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz 

przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu 

jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie 

dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci 



 

       Raport o stanie gminy Jarocin Strona 148 

dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami 

palącymi. Do programu przystąpiło Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie oraz 

Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w Jarocinie. 

 

Projekt „Aktywna Tablica” 2019 – został opracowany w ramach rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno – komunikacyjnych. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej 

nr 4 w Jarocinie, szkoła została wyposażona w trzy interaktywne monitory dotykowe 

z oprogramowaniem, nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie obsługi i wykorzystania 

programów. Ponadto do programu przystąpiły Szkoła Podstawowa w Witaszycach, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie.   

     

Program dla szkół „Owoce i warzywa, mleko i produkty mleczne”   

Program „Posiłek w szkole i w domu” – w roku 2019 Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie 

uzyskała dotację na doposażenie i poprawę funkcjonowania stołówki szklonej. Do udziału 

w programie przystąpiła również Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie.  

 

Program Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie 

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 

edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020). 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów 

z wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym 

i ponadpodstawowym. Do programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie 

(podprojekt „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty”), Szkoła Podstawowa w Cielczy, Szkoła 

Podstawowa w Mieszkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie. 

 

Projekt „Młody e-lider” realizowany we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, do 

programu przystąpiła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach oraz Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Potarzycy.   
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Tabela 19. Wybitne osiągnięcia szkół  

Lp. Placówka Osiągnięcia 

1. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Jarocinie  

 

VIII miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Drużynowym Badmintonie;           

pozyskanie Certyfikatu Szkoły Myślenia Pozytywnego;                             

Utworzenie Klubu Mediacji Rówieśniczych,                           

2. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w 

Jarocinie  

 

II miejsce dla klasy VII w szkolnym konkursie zbiórki i surowców wtórnych 

"Region czysty na 6" ZGO; I miejsce chłopców kl. VII-VIII w 

Mistrzostwach Powiatu w Unihokeja; II miejsce dziewcząt kl. IV-VI w 

Mistrzostwach Powiatu w Unihokeja; III miejsce chłopców w 

Mistrzostwach Rejonu w Badmintona,  

3. 

Szkoła Podstawowa nr 4 w 

Jarocinie 

 

Osiągnięcia naukowe: 

- I miejsce uczennicy w Finale Konkursu Języka Angielskiego dla klas 

siódmych i ósmych Szkół Podstawowych Rejonu Południowej 

Wielkopolski  

-  Tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Pionier 2019 

z Języka Angielskiego dla trzech uczniów  

 

Osiągnięcia sportowe: 

- VI . Finał Wojewódzki Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych biegach 

przełajowych dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2019/2020 

- III m. Finał Krajowy „RUGBY TAG” kat.  chłopcy i dziewczęta klas IV  

4. 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w 

Jarocinie  

Osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019: dobre wyniki egzaminu 

ósmoklasisty, lepsze niż wynik powiatu, województwa, rejonu; 3 m-ce w 

etapie wojewódzkim konkursu "Bohater Narodowy. Rotmistrz Witold 

Pilecki"; Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR - 4 

wyróżnienia, jeden  wynik bardzo dobry; 

Osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020: Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny "Barwy lasu" -  I m-ce dla ucznia klas I-III; złoty medal w XXV 

Czwartkach Lekkoatletycznych - finał ogólnopolski; 

5. 

 

 

Szkoła Podstawowa 

w Cielczy 

 

 

 

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie- etap okręgowy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Konkurs plastyczny "Segregujemy bio-odpady bo takie mamy zasady"- I i 

II miejsce (nagroda); Regionalny konkurs rysunkowy - "Mój wymarzony 

ogród"- III miejsce; 

Inwestycje: modernizacja i dostosowanie instalacji elektrycznej i 

logicznej do potrzeb pracowni komputerowej  (od 24.12.20219 do 

30.12.2019);                                                                                             

aktualizacja systemu monitoringu wizyjnego szkoły (od 24.12.2019 do 

30.12.2019) 

6. 

Szkoła Podstawowa w 

Golinie 

 

drugie miejsce indywidualnie na III Diecezjalnym Konkursie na 

opowiadanie bożonarodzeniowe w języku obcym; Wicemistrzostwo 

powiatu w unihokeju - igrzyska młodzieży - reprezentacja dziewcząt klas 

VII - VIII; II miejsce w mistrzostwach powiatu w ogólnopolskim turnieju 

Tymbark Cup w piłce nożnej 2010 i młodsi; 

7. 

Szkoła Podstawowa w 

Mieszkowie 

 

Regionalny konkurs rysunkowy pt. "Mój wymarzony ogród" - miejsce I i II; 

Gminny konkurs plastyczny "Segregujemy BIO-odpady, bo takie mamy 

zasady" - wyróżnienie, Gminny Konkurs plastyczny "Święty Marcin" – 

wyróżnienie; Wielkopolski Finał Szkolnej Ligi Rugby Tag  w Warszawie 

miejsce IV; Miting Lekkoatletyczny w Golinie miejsce II; Mistrzostwa 

Gminy w unihokeju: V miejsce kl. VI dziewczynki, IV miejsce kl. VI 
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chłopcy, III miejsce kl. VIII i VII dziewczynki; 

8. 

Szkoła Podstawowa w 

Witaszycach  

 

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "Kodować każdy może" I miejsce;                              

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - II miejsce w powiecie; 

Igrzyska Dzieci w halową piłkę nożną - II miejsce w rejonie Poznań 

Wschód; 

9. 
Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Prusach  

Konkurs plastyczny ,,Segregujemy BIO odpady, bo takie mamy zasady" 

org. Urząd Miejski w Jarocinie i ZGO w Jarocinie  - I miejsce,  III miejsce, 

wyróżnienie; Konkurs plastyczny ,,Moja bezpieczna droga do szkoły -  

bezpiecznie na przejazdach kolejowych " org. przez ODN w Kaliszu -  

praca zamieszczona w kalendarzu ściennym i III miejsce; XXVIII 

Olimpiada Promocji  Zdrowego Stylu Życia org. przez PCK Jarocin  -   III 

miejsce; Konkurs plastyczny ,,Sojusz z Ziemią" org. przez Biuro Posła do 

Parlamentu Europejskiego Leszka Millera -  praca zamieszczona w 

kalendarzu ściennym; Konkurs plastyczny  ,,Mój wymarzony ogród" org. 

przez  ZSP-B w Tarcach   - I miejsce                                                                                                                                        

 

10. 
Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Potarzycy 

Zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Gminy w Unihokeju kat. dziewcząt 

rocznik 2007 i młodsi; 

11. 

 

Społeczna Szkoła 

Podstawowa w Jarocinie 

 

Zwycięstwo w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych 

w szachach, awans do finału wojewódzkiego; awans sztafet do Finałów 

Wielkopolski w pływaniu; II miejsce ucznia klasy VI w konkursie 

przyrodniczo-artystycznym "Przyrodnicze rymowanie" organizowanym 

przez Urząd Marszałkowski; 

12. 

 

Szkoła Podstawowa 

Akademia Dobrej Edukacji 

w Jarocinie 

 

Organizacja cyklicznych spotkań-warsztatów dla rodziców "Akademia 

Rodzica", których gośćmi już byli: specjalistka rozwoju dzieci, terapeutka 

dzieci, dietetyk kliniczny, psycholog i psychoterapeuta, seksuolog; 

Doposażenie Akademii w kolejne pomoce dydaktyczne, w tym 

doposażenie pracowni chemicznej; Wyposażenie pracowni "Fizyka w 

praktyce"; Produkcja spektaklu teatralnego z okazji 90-lecia Kina Echo z 

licznym udziałem uczniów ADE (premiera 16 grudnia Kino Echo), 

produkcja spektaklu "Opowieści z Narnii (premiera 4 marca w JOK-u); 

Regularne uczestnictwo w Akademii Filmowej (wszystkie grupy), w 

licznych lekcjach muzealnych oraz wyjazdowych w pracowniach uczelni 

wyższych oraz laboratoriach;    

 

E. Polityka społeczna 

 

W zakresie polityki społecznej najistotniejsze realizowane strategie i programy sektorowe  

w całości dedykowane zagadnieniom polityki społecznej, lub zawierające jej elementy 

składowe: 
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Tabela 20. Wykaz strategii i programów z zakresu polityki społecznej realizowanych w roku 

219. 

Strategia/polityka/program Realizacja Sposób monitorowania 

Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 
2008-2020 

- Ocena zasobów pomocy społecznej 

sporządzana jest na dzień 30 kwietnia. 

Gminny Program 

Wspierania Rodziny 
2018-2020 

- Sprawozdania przekazywane do WUW w 

Poznaniu z realizacji Programu Asystent 

Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej 

(sprawozdania półroczne i roczne) 

- Asystenci Rodziny (miesięczne raporty z 

realizacji zadań w przydzielonych 

rodzinach, w których występują trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych – karty pracy, 

sprawozdania okresowe) 

- sprawozdania  przekazywane do WUW w 

Poznaniu z przydzielonych form pomocy 

MRiPS 03 półroczne i roczne oraz 

MK1/MK2 kwartalne z dożywiania 

- sprawozdania przekazywane do WUW w 

Poznaniu są w systemie CAS 

- sprawozdania z Ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny (raz w miesiącu 

sprawozdania przekazywane do Gminy) 

Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 

Na rok 2019 

- sprawozdanie za 2019 r – w posiadaniu 

UM w Jarocinie 

- sprawozdania roczne z realizacji 

programu przekazywane do Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu oraz 

PARPA 

Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

2016-2020 

- na terenie Gminy Jarocin działa Zespół 

Interdyscyplinarny, który został powołany 

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w 

Jarocinie z dnia 20.06.2011 r. w sprawie 

powołania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

- sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu przeciwdziałania Przemocy w 
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Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie 

składane do Rady Miejskiej w Jarocinie 

- sprawozdanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego składane do 

Burmistrza 

Gminny Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 
2016-2020 - sprawozdanie roczne 

Program osłonowy „Posiłek 

w domu i w szkole” 
2019-2023 - sprawozdanie roczne 

 

1) Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2019 roku. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Jarocin został przyjęty do realizacji 

Uchwałą  Nr LXXXII/817/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie w dniu 15 listopada 2018 roku. 

Program został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Ujęte w programie zadania realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, a ich zakres i sposób 

realizacji odpowiadał lokalnym potrzebom środowiska i był zależny od skali zjawiska 

poszczególnych problemów występujących na terenie gminy Jarocin, jak również możliwości 

ich wykonania.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był we współpracy z osobami, instytucjami 

rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zdrowiem, 

pomocą społeczną, bezpieczeństwem publicznym, edukacją, kulturą, sportem oraz 

wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem narkomanii. Program uwzględniał lokalne 

możliwości przeciwdziałania uzależnieniom poprzez leczenie, rehabilitację i resocjalizację 

osób uzależnionych i członków ich rodzin, edukację publiczną lokalnej społeczności oraz 

promowanie zdrowego stylu życia. 

Realizatorem programu był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie. 
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Sposób realizacji programu przedstawia się następująco: 

Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodzin, współuzależnionych, uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. 

➢ Cel: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.  

Zadanie realizowane było głównie w Ośrodku Terapii Uzależnień kierowanym przez magistra 

Mirosława Koniecznego prowadzącego Ośrodek Psychoterapii Necesarius w Jarocinie. 

Ośrodek działał w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i w zakresie 

podstawowej terapii uzależnienia finansowany był przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co 

znacznie obniża koszty jego dofinansowania ze środków gminy. Dostępność profesjonalnej  

i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na 

rzecz osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz członków ich rodzin. 

W 2019 r. w Ośrodku zarejestrowanych było ogółem 541 pacjentów. W omawianym okresie 

leczono 343 osoby uzależnione w tym 292 osoby uzależnione od alkoholu, 35 osób 

uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych i 16 osób z uzależnieniem 

behawioralnym( od zachowań). W ogólnej liczbie osób uzależnionych było 48 kobiet 

uzależnionych od alkoholu, 6 kobiet uzależnionych od innych środków psychoaktywnych i 3 

kobiety z uzależnieniem behawioralnym.   

Ośrodek leczył rodziny pacjentów uzależnionych ( osoby współuzależnione)  w liczbie 198 

osób w tym 162 kobiety. 

Ogółem w ciągu roku w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ Ośrodek udzielił 4525 

porad diagnostycznych i sesji psychoterapii indywidualnych,  432 porad - badań lekarza 

psychiatry, oraz  ok. 1090 godzin sesji psychoterapii grupowych.  

 

W  ramach zajęć dodatkowych finansowanych z budżetu gminy prowadzone były 

następujące zajęcia: 

- Jeden raz w tygodniu przez 3 godz. (4 razy w miesiącu) grupa wsparcia dla osób 

współuzależnionych w każdych zajęciach uczestniczyło średnio 7 osób (w ciągu roku 

w zajęciach brało udział 14 osób).  

- Jeden raz w tygodniu przez 3 godziny (4 razy w miesiącu) grupa wsparcia dla osób 

uzależnionych w każdych zajęciach uczestniczyło  średnio 8 osób ( w ciągu roku  

w zajęciach brało udział 18 osób). 

- Jeden raz w tygodniu przez 3 godz. (4 razy w miesiącu) grupa wsparcia dla DDA  

w każdych zajęciach średnio uczestniczyło 8 osób (w ciągu roku w zajęciach brało 

udział 23 osób). 
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- Terapia par i małżeństw w ciągu miesiąca 12 godzin, w ciągu roku w zajęciach 

uczestniczyły 32 osoby (16 par). 

- Cztery razy w miesiącu po 4 godz. Warsztaty Trening Asertywności dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych średnio w zajęciach brały udział 4 osoby  

(w ciągu roku w zajęciach brało udział ok 70 osób). 

Ośrodek współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w zakresie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia.  

W 2019 r. do Komisji wpłynęło 29 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób 

nadużywających alkoholu, w tym 19 nowych wniosków oraz 10 wniosków o ponowne 

wszczęcie postępowania. Członkowie GKRPA ds. leczenia przeprowadzili z tymi osobami 

rozmowy motywujące do podjęcia leczenia oraz kierowali je na dalsze konsultacje do 

Ośrodka Terapii Uzależnień, 14 osób zostało skierowanych na badanie przez biegłych: 

psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  

Biegli wydali 11 opinii potwierdzających objawy kliniczne zespołu zależności alkoholowej 

oraz jedną niestwierdzającą uzależnienia, 2 osoby nie stawiły się na badanie. Do Sądu 

Rodzinnego skierowano 15 wniosków zobowiązujących do poddania się leczeniu 

odwykowemu. Osoby, które nie poddały się badaniu przez biegłych Komisja również 

skierowała do Sądu o wszczęcie dalszego postępowania. Cztery osoby podjęły dobrowolne 

leczenie i jest prowadzony monitoring. Prowadzone również były rozmowy z członkami 

rodzin, które zapraszano do wzięcia udziału w terapii dla współuzależnionych w Ośrodku 

Terapii Uzależnień w Jarocinie.  

W budynku Skarbczyka działał Klub Abstynenta, w którym spotykała się grupa AA i Al-Anon. 

Na terenie Jarocina działała również grupa AA „SERAFIN”, której spotkania odbywały  

w salce kościoła O.O. Franciszkanów.  

Stowarzyszenie Abstynenckie „Zamek” zorganizowało 8-dniowy obóz terapeutyczny 

dla 45 osób uzależnionych i członków ich rodzin, prowadziło również spotkania integracyjne 

w formie zajęć kulturalnych i rekreacyjnych. 

 

Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

➢ Cel: ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych  

i rozwojowych dzieci z ww. rodzin. 
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W 2019 roku gmina dofinansowała działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie kwotą 15.000,00 zł. Ośrodek prowadził 

zintegrowaną pomoc osobom i rodzinom dotkniętych kryzysem. Były to głównie przypadki 

kryzysów rodzinnych i małżeńskich, wynikających z występowania przemocy domowej, 

problemu alkoholizmu i innych uzależnień oraz kryzysów związanych z utratą bliskiej osoby, 

sytuacji żałoby i zaburzeń psychicznych. 

Poprzez specjalistyczne poradnictwo zwiększono dostępność i skuteczność pomocy 

oferowanej osobom dotkniętym przemocą i różnymi sytuacjami kryzysowymi.  

W roku 2019 wsparcia psychologicznego i terapeutycznego udzielono 112 stałym klientom. 

W roku  2019  Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Jarocinie odwiedziło 626 osób zgłaszając 

prośby o udzielenie pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. 

Liczba założonych spraw w Ośrodku Interwencji Kryzysowej tj. sytuacji określanych mianem 

kryzysowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 188. Jest to liczba osób z powiatu 

jarocińskiego, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. byli już klientami Ośrodka od kilku lat oraz 

nowi klienci. Z tego 130 osób to mieszkańcy Gminy Jarocin, z gminy Żerków korzystało  

z pomocy  14 osób, z gminy Jaraczewo 18 osób, a z terenu gminy Kotlin  14. Spoza powiatu 

jarocińskiego o pomoc i wsparcie poprosiło 12 osób.  

Ze wszystkich zgłoszonych sytuacji kryzysowych zdiagnozowano 19 spraw, w których 

występowała  przemoc. Z tego 10 sytuacji związanych z przemocą wystąpiło na terenie 

gminy Jarocin,  z terenu gminy Żerków zgłoszono 3 sytuacje przemocy, z gminy Jaraczewo  

3 sprawy oraz gminy Kotlin - 1 sprawa. Spoza terenu powiatu jarocińskiego 2 osoby zgłosiły 

sytuacje przemocy. 

 Do OIK-u zgłoszono również 18 spraw dot. uzależnienia od alkoholu. 

W 2019 roku pracownicy OIK-u  wszczęli procedurę  tzw. Niebieskiej Karty w 2 przypadkach 

z terenu Gminy Jarocin, które następnie  przesłano do Gminnych Zespołów 

Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy, gdzie pracownicy OIK-u uczestniczyli   

w spotkaniach grup roboczych ustalając wspólnie z członkami grupy działania i formy  

pomocy dla  rodzin doświadczających przemocy.  

W 2019 roku przyjęto i zarejestrowano 56 osób, którym udzielono porad prawnych przez 

dyżurującego prawnika w OIK-u (w ciągu roku przyjęta osoba liczona tylko raz). Udzielono 

pomocy w sporządzeniu wielu  pism procesowych między innymi pozwów o rozwód  

i o alimenty. W trakcie udzielania porad przygotowywano także podopiecznych do 

uczestniczenia w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Okręgowym 
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W okresie od maja do grudnia 2019 r. Ośrodek prowadził także program korekcyjno-

edukacyjny dla osób stosujących przemoc, sfinansowany dzięki dotacji w kwocie 13.070,00 

zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zajęcia skierowane były do 

mężczyzn skazanych prawomocnym Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarocinie za 

stosowanie przemocy w rodzinie oraz osób wobec których wdrożono procedurę  Niebieskiej 

Karty. Program ukończyło 2 mężczyzn. 

W 2019 roku w dwóch częściach – wiosną i jesienią odbywały się również zajęcia dla grupy 

wsparcia dla kobiet, podczas których Panie pracowały z psychologiem i terapeutą  nad 

rozwojem osobistym.  

Swoją działalność kontynuował zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w skład którego wchodzili przedstawiciele: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji, Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej, Sądu Rejonowego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz służby zdrowia. W 2019 roku obowiązywał opracowany przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016 - 2020. Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło w 2019 

roku 160 Niebieskich Kart w tym: 149 skierowanych przez KPP w Jarocinie oraz  

7 skierowanych przez MGOPS w Jarocinie,  2  skierowane przez OIK Jarocin, 2  z placówek 

oświatowych. 

Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

➢ Cel: zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń 

wynikających z używania alkoholu i innych substancji uzależniających. 

W 2019 roku kontynuowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży. Działania te były uzupełnieniem edukacyjnych programów profilaktycznych 

i skupiały się głównie na promocji zdrowego stylu życia poprzez sport, kształtujący u młodych 

ludzi wytrwałość, zdrową rywalizację oraz pracę w zespole. W zajęciach łącznie udział wzięło 

2.308 uczestników, a przeznaczono na nie 185.880,20 zł.  
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W ramach działań sportowych dofinansowano również organizację XIII Ogólnopolskiego 

Turnieju Piłkarskiego Ośrodków Kuratorskich pod patronatem Burmistrza Jarocina 

i Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym udział wzięło ponad 250 uczestników oraz 

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap gminny, 

organizatorem Turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie wraz z gospodarzem - 

Zespołem Szkół nr 3 w Jarocinie – turniej przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych  

i Gimnazjów z terenu Gminy Jarocin. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomu 

uczestnictwa, a trzy najlepsze drużyny ze Szkół Podstawowych i trzy najlepsze drużyny  

z Gimnazjum nagrody o wartości 1.599,96 ZŁ. Udział wzięło około 100 uczestników. 

W okresie letnim gmina dofinansowała organizację obozów i półkolonii z programem 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. W półkoloniach i obozach uczestniczyło łącznie 1.753 

uczestników, a na ten cel przekazano 177.901,03 zł dotacji.  

Ze środków gminnego programu profilaktyki dofinansowano działania promujące zdrowy styl 

życia wśród osób starszych. W wyniku ogłoszonego konkursu dofinansowano 5 zadań 

realizowanych przez 3 organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem osób starszych, 

w których udział wzięło 1.038 osób. Organizacje otrzymały na ten cel dotacje w wysokości 

38.690,00 zł.  

✓ W 2019 roku na terenie gminy Jarocin zrealizowano następujące spotkania  

i szkolenia profilaktyczne: 

• Streetworking po godzinach dla pracowników MGOPS, przedstawicieli 

Biblioteki Publicznej oraz organizacji pozarządowych.  Udział wzięło 15 osób.  

• Szkolenie dla członków GKRPA – zasady kontroli punktów sprzedaży - 9 

osób, Szkolenie z zakresu nowych wzorów druków wykorzystywanych  

w konkursach ofert, Szkolenie z zakresu konkursów ofert, dokumentów. 

✓ W 2019 roku na terenie gminy Jarocin zorganizowano następujące działania 

kulturalne i imprezy: 

• Spotkanie profilaktyczne dla uczestniczek Klubu Amazonek – udział wzięło 80 

osób. Spotkanie miało charakter prozdrowotny, ukazujący zasady zdrowego 

stylu życia, bez nałogów i uzależnień, który odbył się dnia 17.03.2019 r.  

w Jarocińskim Ośrodku Kultury w Jarocinie o godz. 16.00 w ramach działań 

profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom zwłaszcza 

alkoholizmowi i narkomanii. W ramach spotkania odbyły się 2 prelekcje  

o zdrowym żywieniu, zdrowym stylu życia bez nałogów i uzależnień, pokaz 
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kulinarny,  porady dietetyczne, porady pielęgniarskie oraz pomiar ciśnienia 

tętniczego krwi i analiza składu ciała. Dla uczestniczek przygotowano 

dietetyczne przekąski.  

• Warsztaty i animacje dla dzieci i młodzieży, odbywające się w ramach 

Festiwalu – Jarocin Festiwal – pn. Strefa Dziecka. Festiwal odbył się w dniach 

12-14 lipca 2019 roku. Udział wzięło około  600 uczestników.  

• Happeningu Profilaktycznego pod nazwą „Wakacje bez uzależnień” w ramach 

imprezy Sounds of Freedom, która odbyła się dnia 30.08.2019r. na boisku 

przy ul. Maratońskiej w Jarocinie. Udział wzięło ok 2000 mieszkańców.  

• Rock Run Jarocin - Festyn Profilaktyczny podczas pikniku „Rock Run”, który 

odbył się dnia 08.09.2019 r. na terenie basenów odkrytych Jarocin Sport Sp.  

z o.o. w Jarocinie w godz. 12.15 – 16.00. Udział wzięło ok. 600 uczestników 

biegu oraz inni mieszkańcy Gminy Jarocin. 

• Festyn profilaktyczny wraz z zawodami pływackimi przygotowany  

i przeprowadzony przez Fundację Animacji Społeczno Ekonomicznych  

w Jarocinie dla mieszkańców Gminy Jarocin, który odbył się 18.05.2019r. na 

terenach Jarocin Sport. Udział wzięło ok. 2.000 osób.   

• Gwiazdkowe spotkanie profilaktyczne dla 150 osób, w którym udział wzięli 

zawodnicy JKS Jarota, trenerzy i rodzice.  

✓ Ponadto, organizowano i prowadzono świetlice środowiskowe, opiekuńczo –

wychowawcze, wsparte programami profilaktycznymi.  

Na terenie gminy w 2019 roku działało 12 świetlic dla dzieci i młodzieży, 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu 

ogłoszonego przez Burmistrza Jarocina. Celem działania świetlic było 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, pomoc w nauce  

i w rozwiązywaniu osobistych problemów, rozwój zainteresowań oraz indywidualnych 

talentów. Prowadzono zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne głównie dla dzieci z 

rodzin problemowych oraz zajęcia ruchowe, kulturalne, plastyczne, pogadanki 

na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Organizowano zabawy i gry 

świetlicowe, konkursy, imprezy okolicznościowe, wyjazdy do kina i teatru.  

W zajęciach świetlicowych udział wzięło 699 uczestników. Na ten cel w formie dotacji 

przekazano 116.533,03 zł. Dokonano zakupu i dystrybucji materiałów informacyjno – 

edukacyjnych (broszur oraz literatury itp.) – które były rozdawane uczestnikom 
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podczas realizowanych przedsięwzięć, głównie dzieciom (Książka – gra Miejska, 

młodzieży wydawnictwo o uzależnieniach).  

✓ Podejmowano działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. 

Na terenie Gminy Jarocin w 2019 roku Policjanci z Komendy Powiatowej Policji  

w Jarocinie w porozumieniu i współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Jarocinie prowadzili edukację społeczną na temat 

bezpieczeństwa na drogach (poprzez wydawanie ulotek, plakatów, udział  

w kampaniach lokalnych na rzecz bezpieczeństwa na drogach.   

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

✓ Spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 

świetlicowych na terenie Gminy Jarocin pt. „Dwa skrzaty – dwa światy – Żyj i baw się 

po trzeźwemu – bez przemocy w rodzinie”, który odbył się w Sali Sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie w dniu 23.03.2019 r. Udział wzięło ok. 200 

uczestników. 

✓ Warsztaty dla młodzieży oraz Dni Braterstwa organizowane przez Ojca Cordiana oraz 

Ojca Bartłomieja z Zakonu Ojców Franciszkanów, Wielopokoleniowe warsztaty 

bożonarodzeniowe zorganizowane w Roszkowie  – w sumie we wszystkich 

spotkaniach udział wzięło 200 uczestników (15.550,00zł), wyjazdy młodzieży na 

rozgrywki sportowe 5.650,00zł. 

✓ Ośrodek Terapii Uzależnień przygotował i przeprowadził obóz terapeutyczny dla osób  

z problemem uzależnienia oraz ich rodzin w Zakopanem w terminie 11-15 września 

2019 roku dla 22 uczestników z terenu Gminy Jarocin, uczestników terapii  

w Ośrodku.  

✓ Na terenie gminy Jarocin został przeprowadzony Program czytelniczy dla uczniów, 

związany z działaniami profilaktycznymi w ramach rozwiązywania problemów 

alkoholowych dotyczących zwłaszcza promowania wspólnego, rodzinnego czasu 

oraz zachęcania do spędzania wolnego czasu z książką. Program obejmował: 

• przeprowadzenie cyklu spotkań z Robertem Ziółkowskim promującym 

czytelnictwo dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,  

• przeprowadzenie spotkania autorskiego z Joanna Jodełką, autorką książki pn. 

„Jarocin dla dzieci. Gra spacerowa” wydajnej w ramach GPPiRPA, 
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• przeprowadzenie spotkań promujących książkę pn. „Jarocin dla dzieci. Gra 

spacerowa” w oparciu o filie biblioteczne działające na terenie Gminy Jarocin, 

• przeprowadzenie we wszystkich filiach biblioteki innych spotkań i akcji 

promujących czytelnictwo dla uczniów szkół podstawowych z terenu z Gminy 

Jarocin.   

Koszt napisania i wydania książki oraz przeprowadzenia programu czytelniczego 

to 32.503,00 zł. 

✓ W roku 2019 przeprowadzono szereg turniejów i konkursów sportowych. Łącznie na 

ten cel przekazano 11.900,00 zł. Turnieje odbywały się m.in. w Witaszycach – Turniej 

piłkarski organizowany przez WKS WITASZYCE, w  Jarocinie – Charytatywny Turniej 

piłkarski dla potrzebującego pomocy Franka Mruga, który odbył się 9 czerwca 2019 

roku na obiekcie klubowym Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„ANTONIO” przy ul. Kazimierza Wielkiego w Jarocinie, w Cielczy Mikołajkowy Turniej 

Halowej piłki nożnej w myśl zdrowego trybu życia bez uzależnień.  

✓ Streetworking po godzinach vol. 2 jedyne w swego rodzaju oryginalne wydarzenie, 

które w swym zakresie ma za zadanie budowanie prawidłowych relacji 

międzyludzkich , przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, propagowanie życia 

bez nałogów i uzależnień. W organizacji tego uczestniczyła grupa Siedem Aniołów, 

działająca przy zakonie Braci Mniejszych w Jarocinie. W trakcie 3 dniowych spotkań  

i warsztatów udział wzięli artyści, działacze duchowi, dzieci oraz doświadczona 

problemami młodzież. Poruszone zostały tematy z zakresu relacji międzyludzkich, 

wykluczenia społecznego problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, 

narkotyków oraz uzależnieniem od Internetu i gier hazardowych. Udział wzięło ok. 

1.000 osób.  

✓ Członkowie GKRPA wydali 108 opinii dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jarocin, w miejscach 

sprzedaży oraz z lokalach gastronomicznych.  

✓ Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej - w przypadku składanych wniosków: 

18 grudnia 2017 roku przez Radnych Rady Miejskiej w Jarocinie została podjęta 

uchwała Nr LXVI/651/2017 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną 

osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie. Zgodnie z tą 

uchwałą Jarocińskie Stowarzyszenie Pomost, które prowadzi CIS co miesiąc 
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przedkłada wniosek o przekazanie środków za miesiąc poprzedni. W roku 2019 na 

działalność CIS przekazano w sumie 155.000,00zł.  

Zadanie V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Zadnie nie było realizowane. 

2) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2019. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie został zatwierdzony do realizacji Uchwałą  Nr XX/236/2015 Rady Miejskiej  

w Jarocinie z dnia 27 listopada 2015 roku i przewidywał zmniejszenie zjawiska przemocy  

w rodzinie na terenie Gminy Jarocin, poprawę skuteczności udzielanej pomocy rodzinom, 

zwiększenie efektywności działań wszystkich przedmiotów, osób i instytucji, które realizują 

zadania w tym obszarze. 

Realizacja celów następuje przez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, który został 

powołany na podstawie Uchwały Nr XLI/454/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia  

29 listopada 2016 r. w sprawie powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. W ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ściśle współpracują ze sobą 

przedstawiciele instytucji takich jak: 

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym, 

- Szpitala Powiatowego, 

- Komendy Powiatowej Policji, 

- Jarocińskiego Stowarzyszenia ,,POMOST”. 

Do zadań ZI należy między innymi: 
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- diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym. 

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. 

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku wpłynęło 160 Niebieskich 

Kart - procedurę wszczęto w 127 rodzinach, w tym: 

- 149 skierowanych przez Komendę Powiatową Policji, 

- 7 skierowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 

- 2 skierowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

- 2 skierowane przez o placówkę oświatową. 

W 2019 r. kontynuowano również 50 procedur Niebieskiej Karty wszczęte w 2018 r.                            

W związku z powyższym 177 grup roboczych zajmowało się realizacją procedury Niebieskiej 

Karty za lata 2018 - 2019. W skład grup roboczych wchodzili przede wszystkim – dzielnicowi 

Komendy Powiatowej Policji, pracownicy socjalni i asystenci Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, członek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni, kuratorzy. 

Łącznie w 2019 roku odbyło się 442 spotkania. Ponadto: 

- skierowano do Prokuratury Rejonowej w Jarocinie 17 zawiadomień w 15 rodzinach  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kodeksu karnego, 

- skierowano wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- skierowano wnioski o wgląd w sytuacje rodziny a zwłaszcza nieletnich dzieci, 

- udzielono pomocy psychologicznej i prawnej w MGOPS Jarocin, 

 - udzielono członkom postępowania pomocy w prawidłowym zredagowaniu pism  

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prokuratury, sądu  

– w ramach pracy socjalnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
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- organizowano wspólne interwencje w środowiskach członków grup roboczych, 

- udzielono pomocy finansowej na mocy ustawy o pomocy społecznej, 

- skierowano osoby do Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie. 

F. Kultura 

Realizacją zadań gminy w zakresie kultury w 2019 roku zajmował się przede wszystkim 

Wydział Kultury  wraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin i Muzeum Regionalnym 

w Jarocinie. 

Środki wydatkowane w ramach Wydziału Kultury na zadania w obszarze kultury 

przeznaczane były na: 

 

Tabela 21. Wydatki Wydziału Kultury na zadania w obszarze kultury. 

L.p. Nazwa zadania Kwota przeznaczona 
na realizację zadania 
(zł) 

1.  Przebudowa z rozbudową budynku z przeznaczeniem na instytucję 

publiczną – bibliotekę - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

1.290.000,00 

2.  Wkłady własne do projektów: "Bajkowy regał na nudę", "Łowcy cytatów", 

"Legendoczytacze na szlaku", "Na walizkach - podróże małe i duże", 

"Bibliotekarz w akcji!" - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

50.300,00 

3.  Organizacja Koncertu „ Kwiat Jabłoni”  
w ramach  wydarzenia „ Streetworking po godzinach - Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

18.000,00 

4.  Organizacja koncertu zespołu AgronPeni  w ramach Akademii  Gitary - 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

5.000,00 

5.  Dofinansowanie koncertu zespołu Kobranocka - Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Jarocin 

10.000,00 

6.  Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Jarocin 

27.000,00 

7.  Wyposażenie nowej siedziby biblioteki w Kamienicy, Rynek 17 - Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

610.000,00 

8.  Prowadzenie Dziennego Domu Senior +,- Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Jarocin 

534.000,00 

9.  Organizacja imprez kulturalnych - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Jarocin 

130.000,00 

10.  Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych - Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Jarocin 

10.000,00 

11.  Działalność Klubu Senior +” - Muzeum Regionalne w Jarocinie 150.000,00 

12.  Spektakl o Powstaniu Wielkopolskim  - wkład własny - Muzeum 
Regionalne w Jarocinie 

15.000,00 

13.  Wkłady własne do projektu: „ Rozbudowa kolekcji dzieł streetartu - 
Muzeum Regionalne w Jarocinie 

20.000,00 

14.  Badania antropologiczne szczątków wydobytych podczas  wykopalisk na 
cmentarzu przy ruinach Kościoła Św. Ducha - Muzeum Regionalne w 
Jarocinie 

45.000,00 
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15.  Wkłady własne do projektu: „ E- Radolińscy - Muzeum Regionalne w 
Jarocinie 

19.000,00 

16.  Współfinansowanie książki  „ Gola pod Jaraczewem w pradziejach” oraz 

obchody 150. urodzin  mjr. Z. Ostroróg-Gorzeńskiego - Muzeum 

Regionalne w Jarocinie 

36.000,00 

Podsumowanie 2.969.300,00 

 

Wiele zadań kulturalnych realizowanych było także przez organizacje pozarządowe z terenu 

gminy. Poniżej przedstawiony jest szczegółowy ich wykaz ze wskazaniem przyznanej oraz 

rozliczonej kwoty dofinansowania. 

Tabela 22. Wykaz zadań z obszaru kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota przyznanej 
dotacji (zł) 

Kwota rozliczonej 
dotacji (zł) 

1.  Związek Harcerstwa 

Polskiego - Chorągiew 

Wielkopolska; Hufiec 

Jarocin 

Organizacja przedsięwzięć 

propagujących ideę skautingu 

10.000,00 10.000,00 

2.  Stowarzyszenie 

"Towarzystwo 

Muzyczne w Jarocinie 

im. Alfonsa 

Kowalskiego" 

Prowadzenie edukacji 
muzycznej dzieci i młodzieży 
w zakresie gry na 
instrumentach muzycznych i 
śpiewu. 

30.000,00 30.000,00 

3.   Stowarzyszenie 

Jarocin XXI 

Akademia Filmowa im. P. 
Łazarkiewicza 

10.000,00 10.000,00 

4.   Stowarzyszenie 

Jarocin XXI 

KINO ECHO- PROWADZENIE 35.000,00 35.000,00 

5.   Jarocińskie 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

„Warsztatowa Akademia 

musicalowa …” 

5.000,00 5.000,00 

6.  STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU WSI 

SIEDLEMIN "SZKOŁA 

DZIECIOM" 

"Modowe przesłanki w świecie 

teatralnym i muzycznym" 

2.500,00 2.500,00 

7.   STOWARZYSZENIE 

BIEGACZE JAROCIN 

Bieg Pamięci Ofiar Katynia 

1940 

2.500,00 2.500,00 

8.  JAROCIŃSKI 

UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU 

Gry tetralne 5.000,00 5.000,00 

9.   Towarzystwo Kolei 

Wielkopolskiej z 

siedzibą w Jarocinie 

Historia koleją się toczy 18.000,00 18.000,00 

10.  Fundacja ZOO Zaradni 

Odważni Oryginalni 

Turakula czyli alterartystyczna 
edukacja 

12.000,00 12.000,00 

11.   Stowarzyszenie 

Pomocy Szkole ,,ŻAK" 

z siedzibą w Prusach 

Warsztaty teatralno-muzyczne  

w Zespole Szkól w Prusach 

2.500,00 2.500,00 

12.  JAROCIŃSKI 

UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU 

Sztuka cię szuka -nie tylko 
pędzlem malowane 

3.000,00 3.000,00 
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13.  Potarzyckie 

Stowarzyszenie 

Oświatowe 

Bliżej kultury 5.000,00 5.000,00 

14.   Związek Harcerstwa 

Polskiego - Chorągiew 

Wielkopolska; Hufiec 

Jarocin 

III Jubileuszowa Gala 
Instruktorska 

6.998,80 6.998,80 

15.   Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Szkół Specjalnych 

"Tacy Sami" w 

Jarocinie 

Mali wielcy artyści. 2.500,00 2.500,00 

16.  Stowarzyszenie 

Siedem Aniołów 

Jarocin rozwija 12.000,00 12.000,00 

17.   Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

im. ks. Ignacego 

Niedźwiedzińskiego w 

Jarocinie 

historiajarocina.pl 3 6.000,00 6.000,00 

18.   Stowarzyszenie 

"Towarzystwo 

Muzyczne w Jarocinie 

im. Alfonsa 

Kowalskiego" 

Festiwal Muzyki Organowej i 

Kameralnej w Jarocinie. XVI 

edycja. 

8.600,00 8.600,00 

19.   Stowarzyszenie 

Zawsze Młodzi 

Festiwal Piosenki Biesiadnej i 
Ludowej "Okno na świat" 

5.000,00 5.000,00 

20.   Stowarzyszenie 

Jarocin XXI 

W STARYM KINIE 6.000,00 6.000,00 

21.   Fundacja Kulturakcja LiteruFKA w Jarocinie! 11.000,00 11.000,00 

22.   Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

"Gimnazjum 2000" 

XI Festiwal Piosenki 

Młodzieżowej "Śpiewaj i 

walcz!" - Golina 2019 

8.250,00 8.250,00 

23.   Stowarzyszenie 

Jarocin XXI 

Twórcy stąd - nasze 
dziedzictwo sztuki 

9.500,00 9.500,00 

24.   Fundacja Ewy 

Johansen "Talent" 

„SYMFONIA NA SKRZYPCE I 
DJ-ja  vol. 3” - projekt edukacji 
artystycznej  i kulturalnej dla 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich 

10.000,00 10.000,00 

25.   Stowarzyszenie Na 

Rzecz Integracji i 

Rozwoju Wsi 

Wzmacnianie więzi wspólnoty 
lokalnej poprzez popularyzację 
wiedzy o historii szkolnictwa 
na terenach wiejskich - 
opracowanie i wydanie 
publikacji pn. "Szkoła 
podstawowa w Łuszczanowie" 
wraz z wydarzeniami 
towarzyszącymi 

10.000,00 10.000,00 

26.   Towarzystwo Pamięci 

Powstania 

Wielkopolskiego 

1918/19 

JAROCIN BYŁ PIERWSZY. 
Powstanie Wielkopolskie 
1918/1919 r. 

3.000,00 3.000,00 

27.   Stowarzyszenie 

Miłośników Kultury 

Ludowej 

Edukacja artystyczna dzieci i 
młodzieży oraz zajęcia 
taneczne i wokalne z grupą 
dorosłych z Zespołu 

16.500,00 16.500,00 
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Folklorystycznego "Snutki". 

28.   A la teatr Wielkie nić czyli publiczne 

wyszywanie muralu 

inspirowanego snutką golińską 

z uczniami szkół w Golinie, 

Potarzycy i Jarocinie oraz 

mieszkańcami - trzy akcje 

wyszywania na bilbordzie. 

7.000,00 0,00 

29.   Stowarzyszenie 

Absolwentów i 

Wychowanków 

Państwowego 

Gimnazjum i Liceum 

im. Tadeusza 

Kościuszki w Jarocinie 

"Książka jubileuszowa z okazji 

100 - lecia szkoły" I Liceum 

Ogólnokształcące im. T. 

Kościuszki w Jarocinie 

20.000,00 20.000,00 

30.   Stowarzyszenie 

Jarocin XXI 

WIELKI TEATR W MAŁYM 

MIEŚCIE JUNIOR 

21.000,00 21.000,00 

31.   Stowarzyszenie 

Nasza Wspólnota im. 

Ks. Szczepana Toboły 

Snutka łączy czyli po co nam 

przeszłość - warsztaty 

interdyscyplinarne z 

wykorzystaniem aplikacji 

internetowej snutka.pl dla 

uczniów szkół z Goliny, 

Potarzycy i Jarocina oraz 

pokaz po warsztatowy 

5.000,00 5.000,00 

32.   Związek Harcerstwa 

Polskiego - Chorągiew 

Wielkopolska; Hufiec 

Jarocin 

HARCDAY 12.000,00 11.954,75 

33.   Jarocińskie 

Stowarzyszenie 

COOLTURA 

Black Waves Fest vol. IV 14.000,00 14.000,00 

34.   Stowarzyszenie 

Miłośników Kultury 

Ludowej 

XXII Międzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne 

20.000,00 20.000,00 

35.  Stowarzyszenie 

Jarocin XXI 

Wielki Teatr w Małym Mieście 26.000,00 26.000,00 

36.  Stowarzyszenie 

Miłośników Kultury 

Ludowej 

Wielkopolski strój regionalny, 

w tym obuwie, 

charakterystyczny dla Ziemi 

Jarocińskiej 

9.215,00 9.215,00 

Podsumowanie 390.063,80 383.018,55 

G. Turystyka, sport i rekreacja 

 

Zadania w zakresie turystyki, sportu oraz rekreacji, podobnie jak zadania w zakresie kultury 

realizowane były w 2019 roku przede wszystkim przez Wydział Kultury. 

Wydział Kultury środki zabezpieczone w budżecie przeznaczył przede wszystkim na: 
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Tabela 23. Wydatki Wydziału Kultury na zadania w obszarze turystyki, sportu i rekreacji. 

L.p. Nazwa zadania Kwota przeznaczona na 
realizację zadania (zł) 

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  20.000,00 

2. Pozostałe zadania w zakresie edukacji  30.000,00 

3 Pozostałe zadania w zakresie kultury 450.000,00 

4 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18.000,00 

5 Zadania w zakresie kultury fizycznej 800.000,00 

6 Szkoły podstawowe 

 

7.477.000,00 

7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  8.000,00 

8 Przedszkola 7.980.000,00 

9 Gimnazja  758.000,00 

10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 

2.474.000,00 

11 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16.522,00 

12 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 164.000,00 

13 Żłobki 572.400,00 

Podsumowanie 20.767,922 

 

Jak już zostało wspomniane wcześniej, wiele zadań było zlecanych do realizacji 

organizacjom pozarządowym. I tak, w zakresie turystyki zrealizowały one cztery zadania 

zgodnie z poniższym wykazem: 

 

Tabela 24. Wykaz zadań z obszaru turystyki realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

L.p. Nazwa 
stowarzyszenia 

Nazwa zadania Kwota przyznanej 
dotacji (zł) 

Kwota rozliczonej 
dotacji (zł) 

OBSZAR: TURYSTYKA 

1. Stowarzyszenie 

„Szerokim Torem” 
I Jarociński Piknik Drezynowy 5.000,00 5.000,00 

2. Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Witaszyc 

„Cudze chwalicie… rowerem przez 

Ziemie Jarocińską” – II edycja 
4.030,00 4.030,00 

3. Jarociński 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Poznajemy historię i 

współczesność Goliny -Siedlemina 
2.500,00 2.500,00 

4. Stowarzyszenie 

RoweLOVE 

Jarocin 

Organizacja „5 Zakręconego Rajdu 

Rowerowego” 
5.000,00 4.847,01 

Podsumowanie 16.530,00 16.377,01 
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Natomiast w zakresie sportu i rekreacji organizacje pozarządowe zrealizowały 41 projektów 

na łączną kwotę 845 900,00 zł, zgodnie z poniższym wykazem: 

 

Tabela 25. Wykaz zadań z obszaru sportu i rekreacji realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

    
L.p. 

Nazwa 
stowarzyszenia 

Nazwa zadania Kwota przyznanej 
dotacji (zł) 

Kwota rozliczonej 
dotacji (zł) 

OBSZAR: SPORT I REKREACJA 

1.  Szkolny Związek 

Sportowy Powiatu 

Jarocińskiego 

Obsługa i realizacja zadań z 

zakresu sportu szkolnego w roku 

2019 

75.000,00 75.000,00 

2.  Uczniowski Klub 

Sportowy  

„Piątka” Jarocin 

Prowadzenie szkolenia sportowego 

oraz udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży 

3.000,00 3.000,00 

3.  
Międzyszkolny 

Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy  

„Victoria” w 

Jarocinie 

WSPIERANIE I 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY 

FIZYCZNEJ - Ogłoszenie 4/2018: 

Zadanie nr 1: Prowadzenie 

szkolenia sportowego oraz udział 

we współzawodnictwie sportowym 

dzieci i młodzieży 

20.000,00 20.000,00 

4.  Jarociński Klub 

Sportowy „Jarota” 

Z Akademią Jarota na Stadiony 

Świata 
50.000,00 50.000,00 

5.  
Ludowy Zespół 

Sportowy  w 

Cielczy 

SPORT/Zadanie 1 Prowadzenie 

szkolenia sportowego oraz udział 

we współzawodnictwie sportowym 

dzieci i młodzieży 

15.000,00 15.000,00 

6.  

Fundacja Piotra 

Reissa 

Szkolenie uzdolnionych dzieci i 

młodzieży biorących udział w 

rozgrywkach Kaliskiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

36.000,00 36.000,00 

7.  Witaszycki Klub 

Sportowy w 

Witaszycach 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 
11.500,00 11.500,00 

8.  Ludowy Zespół 

Sportowy  

„GROM” Golina 

Szkolenie uzdolnionej piłkarsko 

młodzieży przez LZS Grom Golina 
12.000,00 12.000,00 

9.  

Rugby Klub 

Sparta Jarocin 

AKADEMIA RUGBY - Szkolenie 

sportowe i udział we 

współzawodnictwie sportowym 

dzieci i młodzieży 

36.000,00 36.000,00 

10.  Towarzystwo 

Krzewienia Sportu 

„Siatkarz” w 

Jarocinie 

Prowadzenie szkolenia sportowego 

oraz udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży 

13.000,00 13.000,00 

11.  Międzyszkolny SZKOLENIE LEKKOATLETYCZNE 13.500,00 13.500,00 
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Klub 

Lekkoatletyczny 

Jarocin 

W GMINIE JAROCIN - udział w 

rywalizacji sportowej dzieci i 

młodzieży 

12.  Parafialny 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„ANTONIO” 

WSPIERANIE I 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU 

12.000,00 12.000,00 

13.  

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy  Białe 

Tygrysy Jarocin 

Organizacja oraz prowadzenie 

szkolenia sportowego i udział we 

współzawodnictwie sportowym w 

zakresie taekwondo olimpijskiego 

dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Jarocin 

39.000,00 39.000,00 

14.  Uczniowski Klub 

Sportowy  

Taekwondo 

Jarocin 

Taekwondo - postaw na sport, nie 

na życie on-line 
12.000,00 12.000,00 

15.  Uczniowski 

Ludowy Klub 

Sportowy  

„IPPON” w 

Jarocinie 

Koniec z nudą - idziemy na judo 7.000,00 7.000,00 

16.  Jarociński Klub 

Sportowy „Jarota” 
Jarocin z Jarotą - Gramy razem! 149.900,00 149.900,00 

17.  Stowarzyszenie 

Biegacze Jarocin 

Cykl spotkań biegowo-sportowych 

2019 Lato - Jesień 
1.000,00 1.000,00 

18.  Stowarzyszenie 

Biegacze Jarocin 

Cykl spotkań biegowo-sportowych 

2019 Zima - Wiosna 
1.000,00 1.000,00 

19.  Towarzystwo 

Krzewienia Sportu 

„Siatkarz” w 

Jarocinie 

Organizacja turniejów mini 

siatkówki w ramach cyklicznych 

rozgrywek 

5.000,00 5.000,00 

20.  
Parafialny 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„ANTONIO” 

ORGANIZACJA IMPREZ 

SPORTOWYCH ORAZ SPOTKAŃ 

W RAMACH CYKLICZNYCH 

ROZGRYWEK O ZASIĘGU 

OGÓLNOPOLSKIM 

5.000,00 5.000,00 

21.  Towarzystwo 

Krzewienia Sportu 

„Siatkarz” w 

Jarocinie 

Organizacja turnieju siatkarskiego 

„Pożegnanie roku” 
2.500,00 2.500,00 

22.  
Rugby Klub 

Sparta Jarocin 

Organizacja spotkań w ramach 

cyklicznych rozgrywek 

ogólnopolskich - I ligi rugby 

20.000,00 20.000,00 

23.  Uczniowski 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„IPPON” w 

Wielkanocne Brzdące - Turniej 

Judo dla dzieci 
3.500,00 3.500,00 
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Jarocinie 

24.  Międzyszkolny 

Klub Sportowy 

JAROCIN 

Organizacja rozgrywek piłki 

siatkowej oraz mini piłki siatkowej 

chłopców 

3.500,00 3.500,00 

25.  Jarociński Klub 

Sportowy 

„Pirania” 

Organizacji ligi pływackiej Piranii 2.500,00 2.500,00 

26.  Jarociński Klub 

Sportowy „Jarota” 
Piłkarski Jarocin 2019 10.000,00 10.000,00 

27.  Rugby Klub 

Sparta Jarocin 
Puchar Wielkopolski w rugby 10.000,00 10.000,00 

28.  Uczniowski Klub 

Sportowy  

„GROM” przy 

Szkole 

Podstawowej i 

Niepublicznym 

Gimnazjum w 

Golinie 

Dwunasta edycja akcji “Biegaj z 

nami golińskimi ulicami” 
2.500,00 2.500,00 

29.  Fundacja 

Animacji 

Społeczno-

Ekonomicznych w 

Jarocinie 

Jarocin Cup 2019 – lato 10.000,00 10.000,00 

30.  Fundacja 

Animacji 

Społeczno-

Ekonomicznych w 

Jarocinie 

13. edycja Turnieju o Puchar 

Macieja Udzika 
5.000,00 5.000,00 

31.  Międzyszkolny 

Klub Sportowy 

JAROCIN 

Organizacja cyklu turniejów mini 

piłki siatkowej 
5.000,00 5.000,00 

32.  Jarociński Klub 

Sportowy 

„Pirania” 

Doskonalenie pływania dla dzieci 

szkół podstawowych Gminy Jarocin 
10.000,00 10.000,00 

33.  

Szkolny Związek 

Sportowy Powiatu 

Jarocińskiego 

Organizacja imprez sportowych 

oraz spotkań w ramach cyklicznych 

rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim 

„Czwartki lekkoatletyczne w 

Jarocinie” 

5.000,00 5.000,00 

34.  Ludowy Zespół 

Sportowy 

"GROM" Golina 

XV Memoriał Tomka Michalaka 

oraz turniej Golina Cup 
2.500,00 2.500,00 

35.  Rugby Klub 

Sparta Jarocin 
Polish Talent Cup w rugby 12.000,00 12.000,00 

36.  Rock Run Jarocin Rock Run 2019 25.000,00 25.000,00 



 

       Raport o stanie gminy Jarocin Strona 171 

37.  Jarociński Klub 

Sportowy 

"Pirania" 

Nauka pływania dla uczniów klas 

drugich szkół podstawowych Gminy 

Jarocin w roku 2019 

85.000,00 85.000,00 

38.  Uczniowski Klub 

Sportowy  

„GROM” przy 

Szkole 

Podstawowej i 

Niepublicznym 

Gimnazjum w 

Golinie 

XIX Mityng Lekkoatletyczny szkół 

podstawowych oraz XV Mityng 

Lekkoatletyczny Gimnazjów 

2.500,00 2.500,00 

39.  
Ludowy Zespół 

Sportowy w 

Cielczy 

SPORT/ Zadanie nr 1 Prowadzenie 

szkolenia sportowego oraz udział 

we współzawodnictwie sportowym 

dzieci i młodzieży 

2.500,00 2.500,00 

40.  Fundacja 

Animacji 

Społeczno-

Ekonomicznych w 

Jarocinie 

Jarocin Cup 2019 - zima 10.000,00 10.000,00 

41.  Jarociński Klub 

Sportowy 

"JAROTA" 

III liga - Jarocińska młodzież 

wchodzi do gry! 
100.000,00 100.000,00 

Podsumowanie 845.900,00 845.900,00 



 

       Raport o stanie gminy Jarocin Strona 172 

H. Gospodarka komunalna 
 

Gospodarka  komunalna,  zgodnie  z  definicją  ustawową polega  na  wykonywaniu  przez  

jednostki  samorządu  terytorialnego zadań własnych w celu zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej. Inaczej ujmując, gospodarka komunalna obejmuje 

w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące 

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 

powszechnie dostępnych. 

Uchwałą Nr V/73/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 19 lutego 2003 roku realizacja 

zadań w sferze gospodarki komunalnej w gminie Jarocin została powierzona spółce gminnej 

pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

przy ulicy Kasztanowej 18 w Jarocinie. Spółka powstała w wyniku likwidacji Komunalnego 

Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jarocinie.  

ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia 2003 roku jako Spółka 

w organizacji. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze 

Przedsiębiorców nastąpiła w dniu 29 kwietnia 2003 roku pod numerem KRS: 0000160159. 

Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie zajmuje się budową i modernizacją infrastruktury 

oświetleniowej na terenie miasta i gminy Jarocin. Do podstawowych zadań ZUK należy także 

zarządzanie: cmentarzem komunalnym, targowiskiem miejskim, strefą płatnego parkowania. 

Spółka jest właścicielem Hali Targowej "KASZTANOWA". Jest również wykonawcą 

świątecznych iluminacji miasta. 

I. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 
 

W Gminie Jarocin podstawą realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia 

warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych jest „Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jarocin na lata 2015 –2019”. Program 

został przyjęty uchwałą nr XCII/589/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 

2014 roku. 

W dniu 23 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę nr XXIV/239/2019 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jarocin 

na lata 2020 – 2024. 

 

Program obowiązujący w roku 2019 oraz przyszły obejmuje: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, 
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3) planowaną sprzedaż, 

4) zasady polityki czynszowej, 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszka-

niowego zasobu gminy, 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

7) wysokość wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, 

8) inne działania mające na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania mieszka-

niowym zasobem gminy. 

J. Rozwój gospodarczy 

Najistotniejszym dokumentem określającym podstawowe cele i kierunki rozwoju gminy,  

w tym rozwoju gospodarczego jest Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011- 2025. 

Jest ona dokumentem, który wytycza długofalowe cele i kierunki rozwoju gminy, mając na 

uwadze: 

• szeroko rozumiany stan rozwoju gminy, 

• istniejące i przewidywane problemy rozwojowe, 

• aspiracje społeczności lokalnej, 

• sytuację rozwojową gminy, na którą składają się zarówno pozytywne, jak i negatywne 

uwarunkowania rozwoju: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, 

• społecznie uzgodnione działania służące osiąganiu tych celów. 

 

Potrzeba stworzenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Jarocin powstała w związku z tym, iż  

w 2010 r. zakończył się okres obowiązywania poprzedniej strategii funkcjonującej od 1998 

roku, pod nazwą „Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy i Miasta Jarocin”. 

W trakcie prac nad stworzeniem Strategii przeprowadzono m. in. badania wśród 

przedsiębiorców. Miały one na celu dostarczenie informacji w zakresie działalności 

gospodarczej w Gminie, poprzez zebranie danych o charakterze ilościowym, które określiły 

potrzeby przedsiębiorców dotyczące lokalnej gospodarki rynkowej, zdolności do 

przystosowania się do zmiennej koniunktury gospodarczej i podnoszenia jakości 

świadczonych usług. 

W wyniku przeprowadzonych badań zostały uzyskane informacje dotyczące m.in.: planów 

zatrudnieniowych, zapotrzebowania na pracowników określonych specjalności, kondycji 

ekonomicznej, kierunków rozwoju (inwestycji) poszczególnych branż, wprowadzanych 

(planowanych) innowacji, oczekiwania pracodawców wobec pracowników, wsparcia 

zewnętrznego np. przez UE, planowania strategicznego. 
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Główne atuty Jarocina jakie wskazali przedsiębiorcy to: 

• węzeł komunikacyjny, 

• przyciąganie inwestorów, tj. atrakcyjne tereny inwestycyjne, niskie koszty zakupu 

gruntów, 

• dogodne położenie, 

• przyjazna, otwarta administracja, 

• infrastruktura techniczna. 

 

Przedsiębiorcy wskazali również problemy związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej: 

• komunikację wewnątrz Jarocina, 

• brak wsparcia dla małych firm, 

• biurokracja. 

 

Dla przywrócenia pełnej atrakcyjności miasta, konkurencyjności gospodarki Jarocina  

i odwrócenia niekorzystnych tendencji na rynku pracy potrzebna była polityka, która 

zorientowana będzie na długofalowy rozwój endogeniczny i da nadzieję, a najlepiej realną 

perspektywę atrakcyjnej kariery zawodowej młodym mieszkańcom poprzez: 

• tworzenie gotowych powierzchni z asystą dla otwierania działalności gospodarczej 

przez przedsiębiorczych mieszkańców, 

• wspieranie wzrostu atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze publicznym 

i pozarządowym poprzez udostępnianie nowych usług wyższej jakości, 

• pozyskiwanie atrakcyjnych inwestorów i stymulowanie wzrostu konkurencyjności 

lokalnej gospodarki dla tworzenia atrakcyjnych i stabilnych miejsc pracy dla dobrze 

wynagradzanych pracowników, 

• tworzenie warunków zakorzeniania się mieszkańców poprzez: 

✓ tworzenie warunków dla różnorodnych form inwestowania w mieście przez 

mieszkańców, 

✓ wspieranie rodzin w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom równego dostępu 

do rozwoju osobistego i opieki, 

✓ stymulowanie integracji i udziału mieszkańców w sprawach publicznych, 

✓ oddanie mieszkańcom realnych możliwości kształtowania sfery społecznej  

i przestrzeni publicznej w miejscach zamieszkania. 

Dla stworzenia bardziej konkurencyjnej pozycji Jarocina na przyszłość kluczowe będą: 

• potrzeba zdefiniowania nowego profilu gospodarki Jarocina, 

• dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
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• udostępnienie wszystkim mieszkańcom (przez cale życie) równych szans rozwoju 

i podnoszenia kwalifikacji, 

• wzmocnienie atrakcyjności Jarocina jako miejsca zamieszkania, 

• wzmocnienie Jarocina w strukturze ośrodków miejskich Wielkopolski. 

 

Podsumowanie prezentowanych zjawisk prowadzi do zdefiniowania kluczowego dla rozwoju 

Jarocina problemu: 

Ukształtowanie nowego profilu gospodarki miasta i wzmocnienie roli jaką Jarocin 

powinien odgrywać w strukturze osiedleńczej Wielkopolski, a w konsekwencji 

zwiększenie zdolności zatrzymywania odpływu młodych mieszkańców 

i przyciągania nowych poprzez: 

1. partnerstwo z mieszkańcami i zorganizowanymi grupami obywateli – dla 

zapewnienia równych szans rozwoju dla wszystkich mieszkańców i wzmocnienia 

potencjału społecznego Jarocina. 

2. partnerstwo z przedsiębiorcami i uczestnikami rynku pracy – dla wzrostu 

konkurencyjności firm , i rozwoju siły roboczej. 

3. partnerstwo z sąsiadami i innymi instytucjami publicznymi – dla rozwoju 

Jarocina i obszaru otoczenia. 

 

Kluczowym celem strategicznym jest w tym obszarze Przedsiębiorczy Jarocin. Poprzez ten 

cel Gmina Jarocin ma się stać atrakcyjna dla inwestorów. Poprzez realizacje zadań  

z zakresu przedsiębiorczości możliwe będzie wsparcie dla rozwoju lokalnych firm, poprzez 

doradztwo, pomoc finansową oraz gotową powierzchnię do działalności (park przemysłowy, 

inkubator). 

Globalizacja gospodarki prowadzi do lokowania działalności wytwórczej w miejscach 

o niskich kosztach pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej i niezbędnej infrastruktury. 

W rezultacie tego procesu inwestorzy przenoszą prostą produkcję do krajów na wschodzie,  

a w Polsce lokują się centra usług i produkcja wymagająca wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów. 

Reakcją na ten proces będzie wsparcie rozwoju własnych firm i stworzenie przedsiębiorczym 

mieszkańcom Jarocina dogodnych możliwości podejmowania działalności gospodarczej. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację tych działań jest Jarocińska Agencja Rozwoju 

(dawniej Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych), której podstawowymi zadaniami są: 

• czynne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących 

działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, w szczególności – Gminy 

Jarocin, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem, poprzez: inicjowanie 
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przedsięwzięć biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe  

i inwestycyjne, a także doradztwo w tym zakresie, 

• ułatwianie pozyskiwanie finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń  

i pożyczek. 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w oparciu o obowiązującą Strategię Rozwoju Gminy 

Jarocin na lata 2011-2025 w zakresie celów i kierunków, powstał Wieloletni Plan Rozwoju 

Gminy Jarocin na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata następne. 

Opracowany dokument ukazuje skalę zapotrzebowania inwestycyjnego występującego na 

terenie Gminy Jarocin i plan ich zrealizowania. W zapisach przedstawione zostały  

w szczególności planowane na najbliższe lata, jak i zrealizowane inwestycje służące 

społeczności. Przyjęte założenia mają na celu ułatwienie władzom lokalnym podejmowanie 

decyzji w zgodności ze strategicznymi celami rozwoju Gminy Jarocin, ukazując jednocześnie 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację z niektórych inwestycji.  

K. Aktywność obywatelska 

Aktywność obywatelska przejawia się przede wszystkim udziałem społeczeństwa oraz 

społeczności lokalnej w wyborach oraz referendach, a także np. konsultacjach społecznych 

aktów prawa miejscowego czy innych istotnych z punktu widzenia danej gminy planów, 

inwestycji itp. Swoją aktywność mieszkańcy mogą również pokazywać organizując różnego 

rodzaju inicjatywy oddolne, zrzeszając się w organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, 

koła i stronnictwa. 

• W 2019 roku w związku z  upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich zaszła 

konieczność ustalenia terminu Zebrań Wiejskich dla przeprowadzenia wyborów na 

nową kadencję. Tym samym Uchwałą Nr VI/90/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie  

z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich, dla 23 sołectw i 

15 osiedli, uregulowano wyżej wspomnianą kwestię. Wybory odbyły się w miesiącu 

03/2019. 

• W dniu 26 maja 2019 r. na podstawie Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz  

o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych miały miejsce 

wybory do Parlamentu Europejskiego. 

 Mieszkańcy gminy Jarocin licznie wzięli w nich udział, bowiem frekwencja wyniosła 

40,1%. Najwyższe poparcie uzyskała partia Prawo i Sprawiedliwość – 44,7%, 
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następnie: Koalicja Europejska – 38,1%, Wiosna – 7,0%, Kukiz”15 – 4,5%, 

Konfederacja – 4,1%, Lewica Razem – 1,6%.  

• W dniu 13.10.2019 r. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej miały miejsce wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Frekwencja w gminie Jarocin wyniosła dokładnie 59,77%. Oznacza to, że do urn 

poszło ponad 21 tys. mieszkańców. 

W wyborach do sejmu zwyciężył PiS uzyskując 43,04% poparcia. O połowę mniej 

głosów – 21,57% zebrała Koalicja Obywatelska. Na PSL głosowało 16.09% 

mieszkańców gminy. SLD uzyskało 13,73% głosów. Próg wyborczy przekroczyła też 

Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymując 5,57% poparcia. 

W wyborach do senatu mieszkańcy gminy Jarocin postawili na kandydata Koalicji 

Obywatelskiej. Janusz Pęcherz uzyskał 53,25% poparcia. Jego kontrkandydat – 

Andrzej Wojtyła z PiS uzyskał 46,75% głosów. 

 

Ponadto, w 2019 roku w Gminie Jarocin przeprowadzone były konsultacje społeczne: 

• W zakresie wyborów do Rady Społecznej. 

• Dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta Jarocina poprzez włączenie do 

niego części obszaru wsi Cielczy. 

• W sprawie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Roszków zmian statutu 

jednostki pomocniczej Gminy Jarocin 

• W sprawie preferencji przebiegu drogi ekspresowej S11 planowanej do budowy przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

• W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. 

 

Dodatkowo: 

• Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów do Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Do składania kart planowanych przedsięwzięć rewitalizacji zostali 

zaproszeni mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, zarządcy i użytkownicy 

nieruchomości znajdujących się w tym obszarze, przedsiębiorcy i organizacje 

społeczne już działające lub planujące rozpocząć działania na obszarze rewitalizacji. 

• Mieszkańcy ulic Świętego Ducha (na odcinku od Rynku do ul. Poznańskiej), 

Kościelnej, Targowej, Wodnej (na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Wojska 
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Polskiego), Śródmiejskiej (na odcinku od Rynku do ul. Wojska Polskiego), Szpitalnej 

oraz Rynku (od strony ul. Św. Ducha) zostali zaproszeni na spotkanie w sprawie 

rozpoczęcia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie prac 

związanych z przebudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej  

w Centrum Jarocina.  

• Mieszkańcy, w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy mogli 

składać wnioski dotyczące zmian w studium. 

L. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym 

(szkolenia, studia) 

Urząd Miejski w Jarocinie, stworzył optymalne możliwości rozwoju zawodowego 

pracowników, odpowiadające celom sektora samorządowego.  

W roku 2019 pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych uczestniczyli  

w szkoleniach o tematyce spójnej z działalnością operacyjną komórek.  

Tym samym: 

Pracownicy Wydziału Finansów uczestniczyli w szkoleniach: 

• „Sprawozdanie finansowe JST oraz wybrane problemu rachunkowości” 

• „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacja”  

• „Akcyza dla rolników – zmiany od 1 stycznia 2019” 

• „Praktyka rozliczenia VAT w 2019 r. Obliczenie współczynników. Zmiany przepisów” 

• „Ubezpieczenia społeczne nowe druki 2019, zasiłki 2019 – świadczenia pieniężne  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” 

• „Likwidacja zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych” 

• „Ewidencja Księgowa w JST oraz sprawozdawczość dochodów, wydatków i rozliczeń 

podatku VAT po centralizacji z uwzględnieniem podzielonej płatności” 

• „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jsfp 

po zimnach przepisów” 

• „Podatek w restrukturyzacji i upadłości w 2019 r. – egzekwowanie, ewidencja  

i prezentacja w sprawozdawczości należności tych podatków, upadłość dłużnika za 

granicą i jej skutki dla zaległości w Polsce” 

• „Podróże służbowe w JSFP w 2019 r. z uwzględnieniem orzecznictwa” 

• „Przedawnienia podatków” 
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Pracownicy Wydziału Rozwoju uczestniczyli w szkoleniach:  

• „Przekształcanie udziałów w użytkowaniu wieczystych gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych” 

• „Zasady wypełnienia rocznego sprawozdania odbioru odpadów komunalnych” 

• „Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” 

• „Najlepsze praktyki pielęgnacji roślin w sezonie wiosenno-letnim” 

• „Częściowy i końcowy odbiór robót, próby końcowe, testy funkcjonalne oraz skład  

i zadania komisji odbiorowej” 

• „Dzierżawa nieruchomości gminnych w praktyce” 

• „Decyzje środowiskowe . Najnowsza ustawa- uproszczenie procedur” 

• „Kosztorysowanie robót budowlanych” 

 

Pracownicy Wydziału Oświaty i Kultury uczestniczyli w szkoleniach: 

• „Dotacje oświatowe na rok 2019” 

• „Arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020” 

• „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej” 

 

Pracownicy Wydziału Administracji uczestniczyli w szkoleniach: 

• „Nowe wzory ofert umów i sprawozdań w 2019” 

• „Wymagania zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2015 i ISO 

14001:2015” 

• Seminarium szkoleniowe Urzędników Stanów Cywilnego 

• „Nowelizacja o ochronie praw lokatorów” 

• „Zmiany w prawie pracy” 

• „Rozliczenie i kontrola i ocena wykonywania działań realizowanych z dotacji 

udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

w 2019 r.” 

M. Gmina w rankingach i konkursach 

• 1 miejsce w rankingu czasopisma  „Wspólnota” w kategorii Liderzy inwestycji na 

terenie województwa Wielkopolskiego. 

• 3 miejsce w kategorii „samorząd” na IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 

Celów” zajął film edukacyjny o BIO-odpadach. Produkcja otrzymała statuetkę 

„Brązowa tarcza”. 
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• Główna nagroda konkursu „Puchar Recyklingu” w kategorii „GOZpodarna 

Wielkopolska”. Nagroda została wręczona podczas Międzynarodowego Kongresu 

Ochrony Środowiska, który odbył się w Poznaniu. 

• 40. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.  

Od 2016 roku, kiedy opublikowany został poprzedni ranking, Jarocin awansował aż  

o 439 miejsc. W samej Wielkopolsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich Jarocin 

uplasował się na 10. Miejscu. 

• I miejsce inwestycji pn. Oświetlenie boiska szkolnego wraz z parkingiem przy szkole 

w Cielczy w kategorii „Oświetlenie obiektów sportowych” i 3 miejsce inwestycji pn.  

oświetlenie Skweru Pamięci przy ul. Wrocławskiej w kategorii „Oświetlenie terenów 

rekreacyjnych, parków i małej architektury”. 

Inwestycje oświetleniowe zrealizowane na terenie gminy Jarocin zostały nagrodzone 

w ogólnopolskim konkursie na Najlepszą inwestycję oświetleniową. Konkurs został 

organizowany przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego – organizację non-

profit, zrzeszającą polskich producentów sprzętu oświetleniowego, promującą 

najlepsze rozwiązania w zakresie oświetlenia drogowego, architektonicznego  

i iluminacji. Ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej i nagradzanie 

najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, 

innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość 

osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej. 

• 11 miejsce w Polsce i 2 w Wielkopolsce dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Jarocin w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu Książki.  

• 2 oraz 3 miejsce i bon o wartości 3,5 tys. złotych zdobyło sołectwo Łuszczanów 

podczas VII edycji konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa", skierowanego 

do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Konkurs skierowany był do 

sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Organizatorem było Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

• Certyfikat „Zakup prospołeczny” wyróżniający produkty i usługi podmiotów ekonomii 

społecznej dla Spółdzielni Socjalna "Zielony Jarocin". 

• Nagroda dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, który otrzymał Puchar 

Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w kategorii “Edukacja recyklingowa”. Przedsiębiorstwo zostało docenione za 

mnogość i wyjątkowość działań edukacyjnych prowadzonych dla różnorodnych grup 
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odbiorców, w tym m.in. za aktywną promocję selektywnej zbiórki odpadów podczas 

festiwalu w Jarocinie.  

• Wyróżnienie za wieloletnie działania na rzecz rozwijania i integrowania różnorodnych 

usług społecznych dla osób wymagających wsparcia oraz za budowanie systemu 

współpracy międzysektorowej dla dyrektora MGOPS w Jarocinie. Wyróżnienie 

zostało przekazane podczas uroczystości z okazji regionalnych obchodów Dnia 

Pracownika Socjalnego oraz 20-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu. 

• Wyróżnienie za realizację szeregu inwestycji a także podziękowania samorządowcom 

za pracę i zaangażowanie dzięki którym rozwija się nie tylko Ziemia Jarocińska, ale 

cała Wielkopolska i cała Polska. Wyróżnienie oraz podziękowania zostały przekazane 

przez Prezydenta RP. 

• Wyróżnienie w dwóch kategoriach: ekoporodukt - zielone technologie oraz edukacja 

ekologiczna-ochrona przyrody dla ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie 

Centrum Recyklingu w konkursie Polskiej Izby Ekologii. 

 

 
Załączniki: 

• sprawozdanie z realizacji budżetu gminy 

• wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej 

• Informacja o stanie mienia komunalnego 

• inne aktualne informacje i sprawozdania 

 


