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I. Uwagi ogólne 

 

Raport o stanie gminy to przygotowywany do 31 maja każdego roku dokument 
obejmujący podsumowanie działalności organu wykonawczego (wójta, burmistrza, 
prezydenta) w roku poprzednim, w szczególności realizację: 

1) polityk, 

2) programów, 

3) strategii, 

4) uchwał rady gminy, 

5) budżetu obywatelskiego (jeśli był realizowany). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 
organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych 
informacji członkom organu stanowiącego.  

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: sprawozdawczą, partycypacyjną 
oraz oceniającą. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą 
znaleźć się w każdym dokumencie tego rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do 
których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był 
organ wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych), 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest 
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi 
wykonawczemu, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega raport. 

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły przedstawia Radzie Miasta i Gminy 
Szamotuły raport o stanie Gminy Szamotuły za rok 2021. 
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II. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły  
w zakresie podjętych w roku 2021 inicjatyw 

 

Zaangażowanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w inicjatywy na szczeblu 

lokalnym, powiatowym i regionalnym: 

1. Inicjatywy w zakresie inwestycji i gospodarki komunalnej: 

 Dokonanie odbioru następujących zakończonych inwestycji i usług na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły: 

- Przebudowa ul. Aroniowej w Kępie – II etap o długości 110 mb,  

- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Szczuczynie, 

- Przebudowa ul. Leśnej w Brodziszewie o długości 110 mb, 

- Przebudowa ul. Sportowej w Pamiątkowie o długości 262 mb (szacowany koszt 

inwestycji: 950.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków 665.000,00 zł, 

- Przebudowa ul. Łokietka w Szamotułach o długości 270 mb , 

- Przebudowa odcinka ulicy Kopernika pomiędzy budynkami o numerach 2 i 4              

w Szamotułach o długości 70 mb, 

- Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P o długości 1340 mb, 

- Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły (Szamotuły: ul. Rycerska; Pamiątkowo, ul. Sowia; 

Otorowo, ul. Pocztowa; Lulinek, ul. Leśna), 

- Przebudowa i modernizacja odcinka chodnika w miejscowości Baborowo, 

- Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie (ul. Frezjowa i Różana) o długości 160 

mb, 

- Budowa chodników na terenie wsi Baborowo, 

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Przecławiu, 

- Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Kępie (od drogi powiatowej nr 1858P                 

do ścieżki rowerowej), 

- Budowa odcinka oświetlenia ul. Pod Lasem w Piotrkówku (w tym fundusz sołecki), 

- Budowa oświetlenia w miejscowości Przecław (fundusz sołecki), 

- Budowa oświetlenia ulicznego ulica Leśna w Przecławiu  (dz. nr ewid. 86, 96), 

- Zagospodarowanie stawu w Krzeszkowicach (oczyszczanie stawu), 

- Wykonanie nawadniania boiska piłkarskiego w Gąsawach. 
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 Podpisanie umowy na wykonanie następujących zadań: 

- Budowę sieci systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania: Rewitalizacja 

centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: 

społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację 

Rynku i parku Jana III Sobieskiego - zaprojektuj i wybuduj, 

- Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły (Szamotuły: ul. Rycerska, Pamiątkowo, ul. Sowia; 

Otorowo, ul. Pocztowa; Lulinek, ul. Leśna). W ramach wykonania zadania 

odebranie dwóch dróg: Szamotuły, ul. Rycerska - odcinek ca 326,00 mb                   

oraz Lulinek, ul. Leśna – od ul. Rzemieślniczej w kierunku ul. Bukowej ca 250,00 

mb, 

- Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły (Gąsawy: ul. Figowa, Lipnica: ul. Rolnicza i odcinek                    

ul. Brzozowej i odcinek drogi w Koźlu), 

- Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo - I etap, 

- Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo,  

- Przebudowę drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P, 

- Przebudowa ul. Leśnej w Brodziszewie, 

- Przebudowa ul. Łokietka w Szamotułach, 

- Przebudowa ul. Sportowej w  Pamiątkowie, 

- Przebudowa ul. Aroniowej w Kępie – II etap, 

- Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Szamotułach – parking, 

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Przecławiu - dz. nr ewid. 218 (na odc. 

dz. 171/15 do 171/18), 

- Budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Kępie (od drogi powiatowej nr 1858P do 

ścieżki rowerowej), 

- Budowa odcinka oświetlenia ul. Pod Lasem w Piotrkówku – w tym fundusz 

sołecki, 

- Budowa oświetlenia w miejscowości Przecław” (fundusz sołecki) - „Budowa 

oświetlenia ulicznego ulica Leśna w Przecławiu  (dz. nr ewid. 86, 96, 

- Wykonanie wiaty drewnianej o wym. 10m x 5m wraz z utwardzeniem                  

i wykonaniem 3 szt. ławostołów na terenie rekreacyjnym w miejscowości 

Brodziszewo, 
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- Wykonanie wiaty drewnianej o wym. 3m x 3m pokrytej gontem wraz                         

z orynnowaniem i zbiornikiem na deszczówkę oraz dwoma ławostołami o długości 

1,2m na terenie rekreacyjnym przy ul. Nowowiejskiego 47, 

- Wykonanie wiaty drewnianej o wym. 4m x 4m z poręczami, dachem 

czterospadowym pokrytym papą i gontem karpiówką w kolorze ceglastym na 

terenie rekreacyjnym w miejscowości Jastrowo, 

- Malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa, 

- Prace remontowe elewacji i tarasu zewnętrznego świetlicy wiejskiej w Piaskowie, 

- Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie, 

- Wykonanie piłkochwytu o wym. 4m x 35m wraz z montażem na boisku 

sportowym w miejscowości Emilianowo, 

- Wykonanie piłkochwytu o wym. 6m x 40m wraz z montażem na boisku 

sportowym w miejscowości Gąsawy, 

- Montaż urządzeń street workout na terenie rekreacyjno-sportowym 

w miejscowości Gałowo, 

- Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Szamotuły (w miejscowościach 

Mutowo, Myszkowo, Piaskowo, Przyborówko), 

- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Gąsawach, 

- Wykonanie nowego trawnika i klombu roślinnego przylegającego do budynku 

szkoły w miejscowości Baborowo, 

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy 

wiejskiej w Pamiątkowie, 

- Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Lulinku, 

- Wykonanie instalacji grzewczej i gazowej wraz z pracami budowlano- 

montażowymi w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczuczynie, 

- Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej                                 

w miejscowości Otorowo, 

- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej i pod wiatami w miejscowości Lipnica, 

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie                   

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kępa”. 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: 

- Budowa sieci systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania: Rewitalizacja 

centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: 

społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez: modernizację 

rynku i parku Jana III Sobieskiego - zaprojektuj i wybuduj, 
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- Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie (ul. Frezjowa i Różana), 

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 

w 2021 roku, 

- Przebudowa drogi do Mutowa od drogi powiatowej Nr 1848P, 

- Przebudowa ul. Aroniowej w Kępie-II etap 

- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Szczuczynie. 

 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: 

- Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie (ul. Frezjowa i Różana), 

- Przebudowa dróg gminnych z płyt betonowych w układzie pasowym na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły (Szamotuły: ul. Rycerska, Pamiątkowo, ul. Sowia; 

Otorowo, ul. Pocztowa; Lulinek, ul. Leśna), 

- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Szczuczynie 

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 

w 2021 roku. 

 Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.: „Obsługa komunikacji miejskiej               

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2021/2022 roku”. 

 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez 

modernizację istniejących przejść dla pieszych na ul. Dworcowej, 3 Maja                       

i skrzyżowaniu ulic Sportowej i Staszica w miejscowości Szamotuły”. 

 Otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.: „Przebudowa dróg gminnych z płyt 

betonowych w układzie pasowym na terenie miasta i gminy Szamotuły (Gąsawy: 

ul. Figowa, Lipnica: ul. Rolnicza i odc. ul. Brzozowej i odc. drogi w Koźlu)” oraz 

Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo - I etap”. 

 Otwarcie ofert zadania pn.: Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Szamotułach – 

parking. 

 Zlecenie zadania pn.: Wykonanie nawadniania terenu rekreacyjnego i boiska               

w Mutowie. 

2. Inicjatywy w zakresie nieruchomości i gospodarki przestrzennej: 

 Zawarcie 119 umów dzierżawy na nieruchomości zabudowane i niezabudowane. 

 Wykazanie 90 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych                 

do dzierżawy. 

 Wysłanie 469 wezwań do zapłaty zaległej opłaty dotyczącej użytkowania 
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wieczystego  i dzierżawy. 

 Wydanie 24 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej na łączną kwotę 184.129,30 

zł. 

 Wykazanie do zbycia działki położone w Otorowie oraz w Szamotułach                        

przy ul. Skrajnej i przy ul. Bruneck.  

 Wojewoda Wielkopolski na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły 

przekazał z mocy prawa, nieodpłatnie, na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły 

nieruchomość oznaczoną jako działka nr 450/3 o powierzchni 5448m2 położoną 

w Pamiątkowie. 

 Zawarcie aktu notarialnego: 

- ustanowienia służebności nieruchomości położonych w Pamiątkowie (działki              

nr  241/4,  241/5, 564/35) oraz w Szamotułach (działka nr 3472/16), 

- ustanowienia służebności przesyłu (działka nr 3314/2 obręb Szamotuły), 

- ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położone w Pamiątkowie 

(działki nr 110/2, 12/1, 27/5), w Szamotułach (działka nr 3314/2), w Piotrkówku 

(działka 96/1), w Lulinku (działka nr 84/5) oraz w Otorowie (działki nr 671/5                  

i 145), 

- ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (działka nr 3748/7 obręb 

Szamotuły), 

- nabycia nieruchomości położonej w Lipnicy (działka nr 134/2). 

 Podpisanie aktu notarialnego zbycia nieruchomości położonych: 

- w Mutowie (2 działki za kwotę 2.393.016,66 zł), 

- w Szamotułach (działka nr 3577/25 za kwotę 79.682,00 zł) oraz przy ul. Skrajnej 

(5 działek na kwotę 591.974,40 zł), 

- w Otorowie przy ul. Wincentowo (1 działka na kwotę 98.400,00 zł). 

 Zrezygnowanie z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako: 

- działek nr 1005 o powierzchni 313m2 oraz nr 4032 o powierzchni 481m2 

położonych w Szamotułach, 

- działka nr 197 o powierzchni 631m2 położonej w Lulinku. 

 Zakończenie wynikiem pozytywnym przetargów na zbycie nieruchomości: 

- w Szamotułach: przy ul. Skrajnej (5 działek na kwotę 591.974,40 zł),                          

przy ul. Chrobrego (2 działki wylicytowano za kwotę 16.149,90 zł brutto) oraz 

działka nr 1047/3 (wylicytowana kwota 683.265,00 zł), 

- w Lipnicy przy ul. Księżycowej (4 działki na kwotę 300.636,60 zł), 
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- w Otorowie przy ul. Wincentowo (1 działka na kwotę 98.400,00 zł), 

- w Mutowie (2 działki wylicytowano za kwotę 2 393 016,66 zł). 

 Zrezygnowano z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Szamotułach, 

oznaczonej jako działka nr 1015 o powierzchni 429m2. 

 Wysłano 66 aktualizacje opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów 

stanowiących własność  Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2022. 

 Ogłoszenie przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Szamotułach                     

przy ulicy Skrajnej, ulicy Bruneck, ulicy Wiosny Ludów oraz położonych w Lipnicy    

i Otorowie. 

3. Inicjatywy w zakresie ekologii i ochrony środowiska 

 Podpisanie umowy na: 

- prowadzenie całodobowego pogotowia weterynaryjnego w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem wszystkich gatunków zwierząt z terenu Miasta                                     

i Gminy Szamotuły z Gabinetem Weterynaryjnym VITAL-VET z/s w Pniewach,                      

ul. Św. Floriana 4, 

- przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt gospodarskich z gospodarstwem 

rolnym, 

- odławianie bezdomnych zwierząt z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt 

„Radość Psiaka” z siedzibą w Ruśćcu 15, Wapno, 

- przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy 

Międzychód w schronisku dla zwierząt w Przyborówku, 

- wolontariat w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Miasta i Gminy 

Szamotuły z 10 wolontariuszami, 

- odbiór i utylizację padłych zwierząt z firmą EKO-TRANS-UTYLIZACJA ALBERT 

KARŁYK z siedzibą w Józefowie 26 a, gmina Lwówek. 

 Przyjęcie: 1468 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 5 wniosków w ramach programu priorytetowego ,,Czyste 

Powietrze’’, 60 zgłoszeń padłych zwierząt, 30 zgłoszeń eksploatacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 31 informacji o wyrobach zawierających 

azbest, 152 wniosków o dotacje celową na proekologiczne urządzenia grzewcze. 

 Przyjęcie 206 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.  

 Przyjęto 165 informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu                            

ich wykorzystywania. 

 Przyjęto 3 informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie 

zakończono. 
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 Przeprowadzenie 1 kontroli budynku celem weryfikacji złożonego wniosku                      

o dotację celową na usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

 Przeprowadzenie 111 wyjazdów dokumentujących wymianę starego źródła ciepła 

(dotyczące dotacji celowych na proekologiczne urządzenie grzewcze). 

 Przeprowadzenie 47 kontroli właścicieli nieruchomości wyposażonych                        

w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

 Przeprowadzenie weryfikacji 5 zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Przeprowadzenie 3 wyjazdów dokumentujących usunięcie azbestu (dot. dotacji 

celowych na usuniecie wyrobów zawierających azbest.  

 Przeprowadzenie spotkania informacyjnego oraz konsultacyjnego                             

dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły dotyczące zasad udzielania 

dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”. 

 Podpisanie 171 umów o dotacje celowe na proekologiczne urządzenie grzewcze 

oraz 12 umów  o dotację celową na usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

 Udzielenie 106 dotacji celowych na proekologiczne urządzenia grzewcze                     

i 7 dotacji celowych na usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

 Zweryfikowanie 105 wniosków o dotację celową na proekologiczne urządzenia 

grzewcze. 

 Dołączono do programu ekologicznego ogólnopolskiego ,,Zielona Ręka’’ 

prowadzonego przez Fundację Arka. 

 Wystawienie zlecenia na sterylizację i kastrację zwierząt domowych (psów                      

i kotów) oraz opiekę weterynaryjną nad kotami wolno żyjącymi gabinetowi 

weterynaryjnemu Veticus na ul. Halderberge 8 w Szamotułach. 

 Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia.  

 Wydanie 15 zaświadczeń potwierdzających złożenie w 2021r.  informacji                          

o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania i 5 decyzji                    

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Wydanie 2 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 1 zaświadczenia o dokonaniu 

zmiany do wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych.  

 Wydanie 3 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta              

i Gminy Szamotuły. 

 Udostępnienie 3 informacji publicznych oraz 2 informacji o środowisku. 
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 Sporządzenie sprawozdania: 

- GUS-GZB dotyczącego zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły,  

- załącznik SG-01 w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości ciekłych za rok 

2020,  

- dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, MGM-RW z wykonania 

obiektów małej retencji za rok 2020, 

- dla Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego działań wskazanych w planach 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy za rok 2020, 

- do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego wpisów, wykreśleń oraz zmian                    

w Rejestrze Działalności Regulowanej (RDR). 

4. Inicjatywy w zakresie gospodarki odpadami 

 Przyjęcie 303 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5. Inicjatywy w zakresie kultury, sportu i funduszy pomocowych: 

 Uzyskanie dofinansowania w wysokości 65.000,00 zł. na realizację zadania               

pn. „Dostosowanie do istniejących przepisów bezpieczeństwa pożarowego 

budynku Kina "Halszka" w Szamotułach” w ramach Programu „Kulisy kultury” 

realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

(całkowita wartość zadania 171.572,70 zł).  

 Uzyskanie dofinansowania we wnioskowanej kwocie tj. 25.066,00 zł w ramach 

programu "Szatnia na medal". Przedmiotem zadania objęto remont budynku 

szatni boiska „Orlik” w Szamotułach przy ul. Szczuczyńskiej 5. 

 Przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: 

- Budowa kanalizacji do odprowadzania ścieków bytowych z miejscowości                       

w obrębie obszaru Pamiątkowo–Szamotuły w tym z terenów aktywizacji 

gospodarczej: 

- przewidywana wartość inwestycji 78.756.638,38 zł, 

- kwota wnioskowanych środków 74.818.806,00 zł; 

- Budowa stacji przeładunkowej odpadów, kompostowni i punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły: 

- przewidywana wartość inwestycji 29.961.570,00 zł, 

- kwota wnioskowanych środków 28.463.491,00 zł; 
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- Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą 

wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

- przewidywana wartość inwestycji 4.950.000,00 zł, 

- kwota wnioskowanych środków 4.702.500,00 zł. 

 Przygotowanie wniosków na konkurs pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" ogłoszony 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie 

zadań: 

- „Rozbudowa terenów rekreacyjnych we wsi Lipnica i Lipnica Huby” (przedmiotem 

wniosku objęto wykonanie utwardzeń i zakup małej architektury w postaci m.in. 

ławostołów, stojaków na rowery, całkowita wartość projektu 70.771,00 zł, 

wnioskowane dofinansowanie 30.000,00 zł),  

- „Renowacja stawu wiejskiego w Krzeszkowicach” (przedmiotem wniosku objęto  

odbudowę stawu i wykonanie pomostu, całkowita wartość projektu 105.550,00 zł, 

wnioskowane dofinansowanie 40.000,00 zł).  

 W związku z ogłoszonym naborem wniosków o wsparcie dla gmin                               

z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane                            

w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, przygotowanie wniosków o dofinansowanie: 

- Przebudowy drogi w Kąsinowie od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 184 przez 

Kąsinowo (szacowany koszt inwestycji 750.000,00 zł, kwota wnioskowanych 

środków 525.000,00 zł),  

- Przebudowy dróg w miejscowości Lipnica (ul. Leśna, Sosnowa, Długa, Brzozowa, 

Rolnicza, Świerkowa, Lipowa, Słoneczna). Drogi z płyt betonowych w układzie 

pasowym (szacunkowy koszt inwestycji 650.000,00 zł, kwota wnioskowanych 

środków 455.000,00 zł), 

- Przebudowy ulicy Sportowej w Pamiątkowie (szacowany koszt inwestycji 

950.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków 665.000,00 zł), 

 Złożenie wniosku na dofinansowanie modernizacji istniejących przejść                            

dla pieszych w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru 

wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu 

wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 

przejść dla pieszych na 2021. Modernizacją objęto istniejące przejścia                        

dla pieszych w Szamotułach: ul. 3 Maja, ul. Dworcowa oraz na skrzyżowaniu ulic 

Sportowej i Stanisława Staszica (całkowita wartość projektów 390.253,43 zł, 

kwota wnioskowanego dofinansowania 287.602,00 zł).  

 Złożenie wniosku dotyczącego wykonania nasadzeń w Szamotułach celem 

przeciwdziałania efektowi termicznemu w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru wniosków 
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dotyczących wsparcia realizacji przedsięwzięć związanych z bioróżnorodnością                 

i świadczeniami ekosystemowymi. We wniosku założono nasadzenie 81 drzew             

na terenie Miasta Szamotuły (całkowita wartość projektu 65.700,00 zł, wysokość 

wnioskowanego dofinansowania 39.420,00 zł). 

 Złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania „Przebudowy ulic Brignoles, 

Bruneck i Halderberge w Szamotułach” w ramach ogłoszonego naboru wniosków 

z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (całkowite koszty realizacji zadania 

oszacowano na 2.953.015,62 zł, kwota wnioskowanych środków 1.374.535,39 zł).  

 Złożenie wniosków o dofinansowanie na konkurs ogłoszony przez Ministra 

Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, których przedmiotem są wycieczki szkolne                 

dla uczniów szkół podstawowych (jedno, dwu i trzydniowe). Łącznie wycieczkami 

objęto 342 uczniów (całkowita wartość projektu 117.059,00 zł, uzyskano 

dofinansowanie w wysokości kwoty wnioskowanej tj. 80.227,00 zł). 

 Złożenie wniosku dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych (dedykowanych 

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. z zaburzeniami procesów 

uczenia się w tym z dysleksją, dyskalkulią) w ramach Rządowego programu 

„Aktywna tablica”  dla placówek szkolnych: Szkoła Podstawowa w Baborowie, 

Brodziszewie, Szkoła Podstawowa nr 1 i 2 w Szamotułach (łączna wartość 

projektu 175.000,00 zł, wnioskowana kwota wsparcia finansowego 140.000,00 

zł). 

 Złożenie wniosku dotyczącego „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki                     

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu 

Gminy Szamotuły” w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (całkowita wartość projektu 45.047,00 

zł, wnioskowana kwota dofinansowania 41.710,00 zł).  

 Złożenie wniosku dotyczącego zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły                       

i Przedszkola w Brodziszewie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach oraz 

zakupu wyposażenia biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach                  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

(łączna wartość wniosku 20.500,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 

16.400,00 zł).  

Otrzymanie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 

od Kuratorium dofinansowania w wysokości 2.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej 

w Brodziszewie – oddziały przedszkolne z przeznaczeniem na zakup nowości 

wydawniczych. 

 Złożenie wniosku na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu 

„Cyfrowa gmina” (wnioskowana kwota dofinansowania 255.166,32 zł).  

 Przeprowadzenie naboru wniosków wśród mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły 

zainteresowanych udziałem w programie „Wsparcie dzieci z rodzin 
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popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (wnioskiem objęto 321 

dzieci, łączna wartość 1.101.500,00 zł). 

 Kontynuowanie remontu ogrodzenia na basenie letnim oraz zakończenie prac 

związanych z pomalowaniem niecek basenu letniego. 

 Zakończenie przeglądów technicznych placów zabaw, obiektów rekreacyjnych               

i sportowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.  

 Zakończenie realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw położonego                     

w Szamotułach przy ulicy Barwnej” wraz z budową ogrodzenia ww. placu zabaw. 

 Podpisanie umowy na wykonanie piłkochwytu w miejscowości Lipnicy Huby. 

 Zakupienie bramek na potrzeby boiska w Śmiłowie.  

 Zakonserwowanie wiaty w Pamiątkowie, Myszkowie, budynku szatniowego               

w Baborówku i pomostu nad jeziorem w Pamiątkowie.  

 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu 

Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.  

 Zorganizowanie zadań w zakresie działania Szamotulskiego Ośrodka Kultury: 

- programu on-line ferii zimowych (w ramach programu odbyło się kilkadziesiąt 

warsztatów z zakresu rękodzieła i plastyki, opowiadania bajek, wykłady                          

o miejscowej architekturze, nagrania wideo młodym zdolnych z Miasta i Gminy 

Szamotuły oraz 9 konkursów), 

- warsztatów on-line z okazji Walentynek oraz kilku edycji warsztatów on-line 

„Wokół szamotulskiego haftu”, 

- zakończenia projektu „Urodzeni w czepku” dofinansowanego ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzonego przez Szamotulski 

Ośrodek Kultury; w jego ramach zaplanowano bezpośredni przekaz wiedzy                     

i umiejętności mistrza Pani Haliny K.,  w zakresie tworzenia haftowanych czepków 

i kryz jako elementów tradycyjnego stroju szamotulskiego                                   

i audiowizualne utrwalenie tego procesu; zarchiwizowany materiał w formie 

wideo-reportażu, będący przekrojowym instruktażem tej rękodzielniczej sztuki, 

upowszechniony został w Internecie i stanowi zapis dla przyszłych pokoleń –                

na realizację programu otrzymano dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł, 

- udostępnienia dla widzów połowy sali w Kinie „Halszka”, które odwiedziło                        

w sumie 632 widzów (od 12 do 22 lutego 2021 roku), 

- uruchomienia część sekcji i zespołów m.in.: Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”, 

Klub Tańca Towarzyskiego „Filemon”, Sekcja Baletowa, Sekcja Hip-Hop, Śpiewnik 

Gitarowy, Studio Piosenki SzOK, Orkiestra SzOK, Sekcja Teatralna, Sekcja 

Gitarowa „You Can Play”, Kapela Dudziarska, Sekcja Gry na Flażolecie, Orkiestra 
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Kameralna „Capella Samotulinus” i Sekcja Instrumentów Klawiszowych „RO-CA-

YA”, 

- wielu wydarzeń m.in.: konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną, koncert zespołu 

„Czerwie” z muzyką na żywo do filmu niemego, cyklu kilkunastu warsztatów on-

line o tematyce związanej z Wielkanocą oraz kilku ekowarsztatów, w plenerze 

Dzień Dziecka, Baśniową Ławeczkę, wystawy: „Mapy” oraz „Co robią uczucia?”, 

- 80 różnych warsztatów, wyjazdów i spotkań dla dzieci i młodzieży w ramach akcji 

„Lato w mieście”, 

- udziału w międzynarodowym festiwalu „Tydzień Kultury Beskidzkiej” przez Zespół 

Folklorystyczny „Szamotuły”. 

- X Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego pn.: „Wielki Powrót Rzeźb”                     

w ramach, którego powstało 9 rzeźb z wmontowanymi domkami dla zapylaczy, 

które przekazano Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Szamotułach, 

- nowych sekcji do 31 istniejących sekcji, klubów i zespołów: 

- Lego Spike Prime czyli rozwijanie umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży 

poprzez warsztaty z robotyki z Lego. Ośrodek w ramach tego projektu 

otrzymał bezpłatnie sprzęt komputerowy i zestawy Lego oraz przeszkolono 

jednego  z pracowników do jego obsługi, 

- Cajon Projekt czyli nauka gry na cajonie, prostym instrumencie perkusyjnym. 

- 12 koncertów plenerowych w trzech lokalizacjach w Mieście, koncertów zespołów: 

Siq i Zagłada, Skubas, Tymon Tymański, Czesław Śpiewa, Kobranocka, Grażyny 

Łobaszewskiej z zespołem Ajagore, B.Capello i Pawła Bączkowskiego, wystawy ze 

wszystkich edycji festiwalu UFOlogia – Impresja na temat UFO Ulicznego 

Festiwalu, wystawy malarstwa Marii Antkowiak oraz wystawy plakatów kinowych 

Jakuba Erola, wystawy charytatywnej pt. „Rzeźbimy dobro”, wystawy plakatów 

Andrzeja Pągowskiego, 3 spotkań Klubu Seniora w plenerze, które połączono ze 

zwiedzaniem i muzyką na żywo oraz 5 dniowego wyjazdu członków Klubu Seniora 

do Krynicy Morskiej, Jarmarku Szamotulskiego, Nocy Świętojańskiej, przeglądu 

recytatorskiego dla najmłodszych „Wierszowanie Skrzatów”, Artystycznych 

Spotkań Recytatorów, pokazu jednej żywej rzeźby i spektaklu, w 10 wsiach 

Objazdowej Sceny Artystycznej OSA, warsztatów cyrkowych oraz plastycznych, 

animacji „Dawne gry i zabawy”, warsztatów plastycznych, 2 spektakli teatralnych 

dla dorosłych i młodzieży pt.: „Cicha!”, warsztatów perkusyjnych z wybitnym 

polskim perkusistą Maciejem Starostą, warsztatów dla dzieci „Bajka robotów - 

warsztatów o przyszłości (zarówno spektakle, jak i warsztaty zostały 

zorganizowane z pełnym finansowaniem ze środków zewnętrznych), XIII 

Konkursu Gwarowego „Godejma po naszymu”, koncertu operowego Sonori 

Ensamble i operetki, Mikołajek. 

Ponadto otrzymanie dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu „EtnoPolska” dla projektu pt.: „Jakżem jechoł do Szamotuł” 
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zakładającego organizację przeglądu w formie konkursu dla kapel, solistów, 

zespołów śpiewaczych, tanecznych i obrzędowych z regionu szamotulskiego                     

i Wielkopolski, warsztaty prezentujące autentyczny folklor i gwarę regionu 

szamotulskiego ; na zakończenie projektu zorganizowano Przegląd Twórczości                  

i Folkloru Ziemi Szamotulskiej i wystawienie „Wesela szamotulskiego” przez 

Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”, a także współorganizowanie Dnia Dziecka              

w Przyborowie, cztery edycje kina plenerowego w Szamotułach, trzech seansów 

kina plenerowego w Gałowie oraz festynów w Przecławiu, Lulinku, Gałowie i 

Przyborówku, koncertu „Mozart w…stodole” w Baborówku oraz festynu 

charytatywnego w Otorowie na rzecz Ani Gaj i „Na pożegnanie lata” na ROD 

Łowiza, I Charytatywnej Nocy Planszówek na rzecz Ani G. 

 Zorganizowanie zadań w zakresie działania Biblioteki Publicznej w Szamotułach: 

- Obchodów 75-lecia powstania Biblioteki, 

- Tygodnia Bibliotek (znajdź mnie w paczce – wypożyczenia w ciemno                              

z niespodzianką; szukaj, a znajdziesz w bibliotece – zagadki literackie dla nieco 

starszych czytelników), 

- Noc Bibliotek 2021 pod hasłem “Czytanie wzmacnia”, 

- wernisaż wystawy prac Grupy “Jakkolwiek” i czytelników “75x75”,  

- Koncertu Kuby Michalskiego, 

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, a także Spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Książki w trakcie spaceru nad Wartą oraz 3 spotkań autorskich z panem 

Romanem Pankiewiczem  z okazji Dnia Przedszkolaka, Dyskusyjnego Klubu 

Książki on-line, 

- warsztatów “Malowanie kamieni” oraz “Pudełko na wakacyjne pamiątki”, 

- wakacyjnej gry bibliotecznej dla dzieci “I ty zostaniesz detektywem”, 

- rajdu rowerowego bibliotekarek i czytelników - ”Odjazdowy Bibliotekarz”, 

- konkursu „75 na 75”, „Znajdź mapę”, „Wiosenne kwitki”, „Walentynkowe serce”, 

- zabawę dla dzieci „Bajki są wszędzie. Rynek” wyjdź z domu i poszukaj bajek, 

- wystawy prac Zespołu Szkół im Jana Brzechwy „Kobieta i płótno”, 

- projektu - konkursu „Moje drzewo” dla uczniów szkół podstawowych, 

- gry miejskiej „Klimatyczne Szamotuły” – wzmacnianie wiedzy o Szamotułach                    

w XIX w oraz w okresie międzywojennym, 

- gry planszowej DIXIT – rozwijanie wyobraźni, 

- wzmocnienia odbioru sztuki i poezji “Sztuka zagadki”, 
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- przygotowano materiały dla Biblioteki Publicznej w Lesznie (z naszych zbiorów 

regionalnych ) związane z działalnością Gorgolewskiego Zygmunta – architekta, 

- wprowadzenia kart bibliotecznych, 

- naprawienia i pomalowania okien w budynku Biblioteki od strony Rynku, 

- przeprowadzenia skontrum (inwentaryzacja) księgozbioru filii w Pamiątkowie, 

- uruchomienia darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia korzystanie                

ze zbiorów Biblioteki Narodowej z wszystkich dziedzin wiedzy, również 

najnowszych, objętych prawami autorskimi, 

- uruchomiono Ebookpoint Biblio- kody dostępu do bazy książek dostępne                       

dla naszych czytelników w Wypożyczalni dla Dorosłych 

Ponadto otrzymanie 35.000,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek Publicznych, 

6. Inicjatywy w zakresie promocji, komunikacji i współpracy zagranicznej: 

 W zakresie promocji: 

- stałe prowadzenie portali www.szamotuly.pl oraz Facebook Miasta i Gminy 

(przygotowanie i zamieszczenie newsy: 17 na stronie www.szamotuly.pl oraz                    

23 na Facebook), 

- przygotowanie „Informatora Miasta i Gminy Szamotuły”, 

- prowadzenie szeregu działań dotyczących panującej pandemii m.in.: stałe 

informowanie społeczeństwa na stronie www.szamotuly.pl, Facebooku Miasta i 

Gminy Szamotuły, informowanie mieszkańców o sytuacji dotyczącej liczby 

zachorowań wśród społeczeństwa poprzez komunikator na komórkę 

EcoHarmonogram, stałe udzielanie odpowiedzi na zapytania prasowe, 

prowadzenie działu KORONAWIRUS na stronie www.szamotuly.pl oraz stałej jego 

aktualizacji uwzględniającej ciągłe zmiany w przepisach, prowadzenie akcji 

informacyjnej dotyczącej szczepień, przygotowanie plakatów oraz ulotek 

informacyjnych z terminami i lokalizacjami punktów szczepień, dystrybuowanie 

przygotowanych materiałów na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, przygotowanie 

stałego działu poświęconego szczepieniom na www.szamotuly.pl, 

- przygotowanie tabliczek nagrobnych „POWSTANIEC WIELKOPOLSKI”                         

dla uczestników powstania spoczywających na szamotulskim cmentarzu, 

- na cele promocyjne MiG Szamotuły przygotowano oraz wydano kalendarze 

gminne – ścienny i książkowy. 

- prowadzenie wspólnie z Metropolią Poznań akcji informacyjnej „Dystans, 

dezynfekcja, maseczka” skierowanej do mieszkańców, która miała na celu 

http://www.szamotuly.pl/
http://www.szamotuly.pl/
http://www.szamotuly.pl/
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przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA, dystrybucja plakatów                    

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły. 

 W zakresie obsługi kart: 

- przygotowanie sprawozdania S01 i S02, dotyczących realizacji art. 19 pkt 1-5 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny za II półrocze – 

uzupełnienie o zapotrzebowanie finansowe za rok 2020 i wykorzystaną kwotę 

tego zapotrzebowania,  

- przygotowanie sprawozdania CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) dotyczącego 

potwierdzenia użyczenia składników majątkowych – Karta Dużej Rodziny, 

- wydano na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2021 roku: 

- 32 Kart Dużej Rodziny, 

- 70 Kart rabatowych do Programu „Szamotuły – dobre miejsce dla rodziny”, 

- 32 Kart Mieszkańca Szamotuł, 

- nie wydano Kart rabatowych do Programu „Szamotuły – miejsce przyjazne 

seniorom”, 

- 70 zaświadczeń dla rodzin wyrażających chęć korzystania z przywileju 

zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzecie                     

i kolejne dziecko wychowywane w rodzinie wielodzietnej. 

5. Inicjatywy w zakresie administracyjno-gospodarczym: 

 Zakupienie sprzętu komputerowego (2 komputery, 1 Office 2021 Home&Business 

PL Windows 32-bit/64 oraz 1 monitor) w ramach otrzymanej nagrody za udział            

w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce” (wybrano ofertę firmy: Kombit Plus 

Arkadiusz Spychała z Poznania, cena oferty wyniosła  6.999,93 zł). 

 Przygotowanie i podpisanie kontraktów na rok 2021 związanych z: 

1) Funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania: 

- umowa z firmą Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. (wprowadzenie i obsługa rozliczenia 

rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Szamotułach),  

- umowa z firmą Stadtraum Systems sp. z o. o. (dotycząca udostępnienia aplikacji 

webowej CALE WEB Office (CWO) do monitoringu pracy 10 szt. parkometrów                

w Strefie Płatnego Parkowania w Szamotułach – wartość 5.461,00 zł), 

2) obsługą jednostek OSP funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Szamotuły: 

- umowa z firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. (dotycząca dostawy paliwa 

gazowego do strażnicy OSP Brodziszewo), 

- umowa z firmą „MAC-BENZ” Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka Jawna 

(dotycząca dostaw paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego należącego  
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do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy 

Szamotuły), 

- 11 umów z osobami odpowiadającymi za sprawność bojową w jednostkach OSP 

(utrzymanie w sprawności technicznej samochodu i sprzętu pożarniczego, wartość 

umów 43.200,00 zł), 

3) bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły: 

- umowa z Firmą Vertical Tomasz Pilarski, ul. Południowa 21, 62-200 Gniezno 

(przedmiot umowy: prowadzenie konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń 

transportu bliskiego (windy), roczny koszt usługi 5.166,00 zł), 

- umowa z Firmą EDUODO Kacper Lepiocha, ul. Zamiejska 14, 44-270 Rybnik, 

(przedmiot umowy: świadczenie usług pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych,  całkowity koszt usługi: 19.926,00 zł (umowę zawarto                      

na 3 lata), 

- w wyniku przeprowadzenia postępowania, na podstawie zaproszenia do składania 

ofert, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zadanie: „Dozorowanie 

obiektów administracyjno-biurowych UMiG Szamotuły” (umowę podpisano                        

z Agencją Ochrony Osób i Mienia LION Grzegorz Jerzyk, ul. Brzechwy 43, 63-100 

Śrem,  koszt usługi: 63.468,00 zł), 

- w wyniku przeprowadzenia postępowania, na podstawie zaproszenia do składania 

ofert, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zadanie: Wykonanie usług 

kurierskich na terenie miasta Szamotuły w 2021 roku (umowę podpisano                     

z Fundacją Nadzieja, ul. 3 Maja 12, 64-500 Szamotuły, koszt usługi: 63.468,00 

zł), 

- umowa z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski, 

ul. Fabryczna 9 Poznań (przedmiot umowy: Świadczenie pomocy prawnej                                    

na rzecz zamawiającego, koszt usługi: 120.000,00 zł), 

- umowa z TECHNAT IT Jan Nather Zakład Elektryczno-Elektroniczny (przedmiot 

umowy: konserwacja, naprawy gwarancyjne i bieżące  centrali telefonicznej), 

- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisanie umowy                  

z Pocztą Polska S.A., na zadanie pod nazwą: Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta             

i Gminy Szamotuły w 2021 roku, 

- umowa z Garmond Press S. A., ul. Lubicz 3, Kraków (przedmiot umowy: 

systematyczne dostarczanie tytułów prasowych, koszt usługi: 20.455,70 zł), 

- ubezpieczenie mienia Miasta i Gminy Szamotuły. Ubezpieczyciel: PZU SA (koszt 

ubezpieczenia Miasta i Gminy Szamotuły (bez jednostek) 96.583,69 zł), 

4) obsługą informatyczną Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły: 
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- umowa z firmą Zakład Systemów Informatycznych SIGID sp. z o.o. z Poznania, 

(przedmiot umowy: przedłużenie gwarancja programów SIGID, całkowity koszt 

usługi: 15.009,69 zł), 

- umowa z firmą Madkom spółka akcyjna (przedmiot umowy: świadczenia nadzoru 

autorskiego, usług serwisowych i dostarczenia aktualizacji do systemu SIDAS 

EZD, całkowity koszt usługi: 27.913,62 zł), 

- umowa z firmą Grupa „LEW” s.a. z Częstochowy (przedmiot umowy: utrzymanie 

systemu szamotulskiej karty mieszkańca, całkowity koszt usługi: 22.878,00 zł), 

- umowa z firmą Radix sp. z o.o. z Gdańska (przedmiot umowy: opieka autorska 

nad programami ELUD+ i WYB+, całkowity koszt usługi: 3.662,33 zł), 

- umowa z firmą Witkac sp. z o.o. ze Słupska (przedmiot umowy: dostęp                       

do serwisu Witcac.pl,  całkowity koszt usługi: 2.460,00 zł), 

- umowa z firmą HELPDESK SP. Z O.O. ze Skórzewo (przedmiot umowy: 

zapewnienie dostępu do usługi streamingu oraz usługa przechowywania 

i udostępniania w systemie transmisji nagrań archiwalnych, całkowity koszt 

usługi: 5.097,48 zł), 

- umowa z firmą HELPDESK SP. Z O.O. ze Skórzewo (przedmiot umowy: usługa 

serwisowa sprzętu i oprogramowania "HD System Plus", całkowity koszt usługi: 

6.600,00 zł), 

- umowa z firmą HELPDESK SP. Z O.O. ze Skórzewo (przedmiot umowy: usługa 

konwersji zapisu audio), 

- umowa z firmą „WEB SOLUTION” Dariusz Szulik Żory (przedmiot umowy: usługa 

EcoHarmonogram, koszt przedmiotu umowy: 5.166,00 zł + wysyłka SMS), 

- umowa z firmą Trol InterMedia sp. z o.o. z Wronek (przedmiot umowy: 

udostępnienie oprogramowania portalu związanego z odpadami 2ClicPortal, 

całkowity koszt usługi: 3.551,01 zł),  

- umowa z firmą Trol InterMedia sp. z o.o. z Wronek (przedmiot umowy: hosting, 

skrzynki pocztowe, utrzymanie serwisów, całkowity koszt usługi: 2.723,22 zł), 

- umowa z firmą Technika Service Gibała Henryk ze Skierniewic (przedmiot umowy: 

dotyczy dostępu do aktualizacji i modyfikacji programu PB USC oraz Eksport USC, 

całkowity koszt usługi: 3.936,00 zł). 

 Przeprowadzenie procedur zakupu na: 

- urządzenia Fortigate 100F (wybrano ofertę firmy Nbit Jarosław Jenczmionka                  

sp. z o.o. z Gliwic, cena oferty wyniosła 17.441,40 zł), 

- sprzętu komputerowego do obsługi punktu konsultacyjnego dla programu 

Czyste Powietrze (wybrano ofertę firmy SILPOL sp. z o.o. z Dąbrowy, cena oferty 

wyniosła 4.723,20 zł), 
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- sprzętu komputerowego do obsługi systemu do przeprowadzenia zdalnej sesji 

(wybrano ofertę firmy Nbit Jarosław Jenczmionka sp. z o.o. z Gliwic, cena oferty 

wyniosła 59.021,55 zł), 

- tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (wybrano ofertę firmy 

PHU Renoma – Jerzy Pietkiewicz z Piszu, cena oferty wyniosła 6.194,28 zł brutto), 

- tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (wybrano ofertę firmy 

PHU Renoma – Jerzy Pietkiewicz z Piszu (cena oferty wyniosła 11.728,05 zł), 

- tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (wybrano ofertę firmy 

Grupa Cels z Leszna, cena oferty wyniosła 9.384,90 zł),  

- tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (wybrano ofertę firmy 

Blackline S.A. ze Szczecina, cena oferty wyniosła 21.366,33 zł),  

- tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (wybrano ofertę firmy 

Grupa Cels z Leszna, cena oferty wyniosła 11.860,89 zł), 

- na upgrade programu MapInfo Pro PL z wersji 15.0 do wersji 2019 (licencja 

bezterminowa na 5 stanowisk - wybrano ofertę firmy Emapa s.a. z Warszawy, 

cena oferty wyniosła 32.533,50 zł). 

 Podpisanie umowy na realizację zadań: 

- z firmą KRAM BSH Sp. z. o. o.  S.k. na „Dostawę materiałów kancelaryjnych                   

i biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły” (wartość zamówienia 

59.475,47 zł), 

- z firmą MADKOM S.A. z siedzibą w Gdyni na korzystanie i utrzymanie bazy danych 

BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP (wartość umowy wyniosła 3.198,00 zł), 

- z firmą Internet Community z Tarnowskich Gór w sprawie dostępu do licencji 

Systemu Informacji o Środowisku (całkowity koszt usługi wyniósł 1.200,00 zł), 

- z firmą Trol Inter Media sp. z o.o. z Wronek w sprawie udostępnienia portalu 

2ClickPortal pod adresem www.szamotuly.pl (całkowity koszt usługi 2.937,24 zł). 

 Wykonanie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta                 

i Gminy Szamotuły (koszt: 6.605,10 zł) oraz zlecono wymianę zużytych urządzeń 

klimatyzacji (koszt: 27.306,00 zł) przez Firmę ADR GROUP Sp. z.o.o., ul. Młyńska 

4, 64-500 Szamotuły.  

 Zamontowanie kamey IP w pomieszczeniu windy w budynku A Urzędu Miasta              

i Gminy Szamotuły (wybrano ofertę firmy Technat IT z Przeźmierowa, cena oferty 

wniosła 1.785,96 zł). 

 Ogłoszenie zapytania ofertowego na modernizację schodów do USC w Budynku A 

Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (nie wpłynęła żadna oferta). 

 Odstąpienie od umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym 

OSCAR z Obornik Śląskich na świadczenie usługi sprzątania budynków 
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administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły przy  ul. Dworcowej 26, przy 

ul. Dworcowej 24 oraz budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Dworcowej 18C. 

Jednocześnie przygotowanie kolejnego zapytania ofertowego na usługę 

sprzątania pomieszczeń biurowych budynków Urzędu w wyniku, którego 

wyłoniono wykonawcę zadania i podpisanie umowę na „Świadczenie  usług                   

w zakresie sprzątania budynków administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy 

Szamotuły przy  ul. Dworcowej 26, przy ul. Dworcowej 24 oraz budynku 

Archiwum Zakładowego przy ul. Dworcowej 18C” (wykonawca usługi: Versa 

System Przemysław Piechocki, ul. 3 Maja 9B/4, 64-500 Szamotuły).  

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie: Świadczenie usług w zakresie 

sprzątania budynków administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły               

przy ul. Dworcowej 26, przy ul. Dworcowej 24 oraz budynku Archiwum 

Zakładowego przy ul. Dworcowej 18C w 2022 roku (wybrano ofertę firmy: FIRMA 

HANDLOWO - USŁUGOWA Artur Chudziak, 64-560 Dobrojewo 78, za kwotę 

110.700,00 zł). 

 Wykonanie niezbędnych napraw i remontu w pomieszczeniu po byłym Archiwum 

w budynku Urzędu przy ul. Dworcowej 26. Prace wykonała firma DAM BUD 

Damian Kaczmarek, Lipnica 46A, 64-551 Lipnica. W piwnicy budynku 

uruchomiono pomieszczenie do samospisu.  

 Zorganizowanie realizacji Narodowego Spisu Powszechnego na terenie Miasta                      

i Gminy Szamotuły. 

 Przeprowadzenie konserwacji kserokopiarek wielofunkcyjnych użytkowanych 

w Urzędzie (wybrano ofertę firmy ATIM-systemy kopiujące z Poznania, cena 

oferty wyniosła 1.463,70 zł). 

 Zlecenie przeglądu technicznego obiektów Miasta i Gminy Szamotuły, a także 

wykonanie rocznego przeglądu kominiarskiego w tych obiektach oraz przegląd 

gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych. 

 Zlecenie rozbudowy centrali o kolejne kanały rozmowne (wykonawca: TECHNAT 

IT Jan Nather Zakład Elektryczno – Elektroniczny Przeźmierowo). 

 Zlecenie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z częścią graficzną 

dla budynku Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, 

wykonawca: Fabryka Zabezpieczeń  Sp. z. o. o.  

 Wykonanie naprawy oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Szamotuły przy ul. Dworcowej 26. Wykonawca: Synergia Cecylia Cembrowicz-Til. 

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie: Dozorowanie obiektów 

administracyjno-biurowych Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (zaakceptowano 

ofertę firmy: Agencja Ochrony Osób i Mienia LION za kwotę 88.560,00 zł). 
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 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie: Wykonanie usług kurierskich  

na terenie Miasta Szamotuły w 2022 roku (wybrano ofertę firmy: Fundacja 

Nadzieja, ul. 3 Maja 12, 64-500, za kwotę: 69.372,00 zł). 

 Przygotowanie przetargu na zadanie: „Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy 

Szamotuły w 2022 roku” 

 Przeprowadzenie konserwacji wszystkich użytkowanych drukarek (wybrano ofertę 

firmy Sietom sp. z o.o. z Poznania, cena oferty wyniosła 5.553,45 zł). 

 W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupu usług dokonanie zakupu sprzętu 

komputerowego (11 komputerów, 8 Office 2021 Home&Business PL Windows 32-

bit/64, 2 monitory, 5 zasilaczy, 5 drukarek oraz 1 notebooka - wybrano ofertę 

firmy Kombit Plus Arkadiusz Spychała z Poznania, cena oferty 52.883,85 zł). 

 Zakupienie licencji dostępu do platformy wideokonferencji Zoom Pro                  

na 12 miesięcy w cenie 921,27 zł (wybrano ofertę firmy Greeneris sp z o.o.                                   

z Warszawy). 

 Zainstalowanie certyfikatów SSL dla www.bip.szamotuly.pl oraz r.szamotuly.pl  

 Przekazanie 3 nagrań w celach dowodowych do organów ścigania w ramach 

stałej obsługi monitoringu miejskiego. 

 Przygotowanie i skonfigurowanie zgodnie z wytycznymi Centralnego Ośrodka 

Informatyki stanowiska do obsługi nowych e-dowodów z opcją odcisku palca. 

 Podpisanie Porozumienia z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

nieodpłatnego przekazania laptopa wraz z akcesoriami i oprogramowaniem                  

na potrzeby mobilnego procesu obsługi spraw dowodowych (Urząd Miasta                    

i Gminy Szamotuły będzie w tym zakresie obsługiwał teren powiatu)                         

oraz porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania mobilnego modemu oraz 

użyczenia karty SIM na potrzeby mobilnego procesu obsługi spraw dotyczących 

dowodów osobistych. 

 Przygotowanie zamówienia do umowy ramowej dotyczącej świadczenia usług 

związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim                 

z dnia 28.09.2020 r. Uruchomiono pierwszy moduł dotyczący zgłaszania 

projektów. 

 Powołanie na mocy Zarządzenia Nr 592/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy 

Szamotuły z dnia 30 września 2021 roku Zespółu ds. Szamotulskiego Budżetu 

Obywatelskiego oraz określenie regulamin jego działania.  

 Procedowanie konsultacji społecznych dotyczących Szamotulskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2022. Do dnia 10 października zgłoszono 22 projekty. W wyniku 

weryfikacji formalnej i merytorycznej pięć projektów uzyskało opinię negatywną. 

Autor jednego projektu odwołał się od wyniku weryfikacji. Ostatecznie                          

18 projektów zostało dopuszczonych do głosowania, które trwało do 17 listopada 

2021 r. W kategorii projektów gminnych przy alokacji 300.000,00 zł zgłoszono              

http://www.bip.szamotuly.pl/
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12 projektów na łączną kwotę 815.070,00 zł. W puli projektów wiejskich dużych  

przy alokacji 75.000,00 zł umieszczono jeden projekt, którego realizacja wynosi 

35.600,00 zł. W kategorii wiejskie małe zgłoszono pięć projektów na łączną kwotę 

201.700,00 zł przy alokacji środków w tej puli 125.000,00 zł. 

 Zakończenie montażu płotu na działce nr 120/15, którą oddano do bezpłatnego 

użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie (wydatkowano kwotę 

6.800,00 zł). 

 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Krzeszkowicach (koszt zadania 2.500,00 zł). 

 Ukończenie remontu dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej                

w Krzeszkowicach (koszt zadania 14.220,03 zł). 

 Dokonanie przez Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamotułach 

dezynfekcji terenu  przyległego do Szpitala Powiatowego  w Szamotułach. 

 Przeprowadzenie w czerwcu i lipcu 2021 roku zebrań sprawozdawczo – 

wyborczych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarządy OSP złożyły 

sprawozdania z działalności za rok 2020 oraz informacje z okresu kadencji                   

w latach 2016–2021. W pięciu jednostkach  nastąpiły zmiany na stanowisku 

Prezesa: 

- OSP Szamotuły – Prezes Józef Poradzisz, 

- OSP Przecław – Prezes Michał Płachetka, 

- OSP Pamiątkowo – Prezes Marcin Janicki, 

- OSP  Krzeszkowice – Prezes Grzegorz Biadała, 

- OSP Koźle – Prezes Tomasz Dziudziel. 

 Wręczenie przedłużenia włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego na kolejne pięć lat oraz wręczenie promes na zakup nowych 

samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu 

Województwa Wielkopolskiego Prezesowi jednostki OSP Baborowo. 

 Udział w Miejsko-Gminnych obchodach Dnia Strażaka i złożenie kwiatów                      

pod pomnikiem pomordowanych na szamotulskim rynku. 

 Wykonanie zadań przez strażaków z jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy 

Szamotuły w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem i łagodzeniem 

skutków epidemii  COVID-19 m.in.: dezynfekcja stacji rowerowych, siłowni 

zewnętrznych, placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, dystrybucja 

maseczek, dystrybucja ulotek zachęcających do szczepień, udział                             

w zabezpieczeniu punktu poboru próbek Drive Thru, dowóz osób do punktów 

szczepień, dowóz posiłków do osób będących na kwarantannie. 
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 Wymienienie 5 tablic informacyjnych na terenie Miasta Szamotuły                            

(cena tablic wraz z usługą montażu wyniosła 8.892,00 zł).  

 Uruchomienie Powiatowej Komisji Lekarskiej w związku z kwalifikacją wojskową 

przeprowadzaną na obszarze Województwa Wielkopolskiego. 

 Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/255/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły                         

z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji                               

z mieszkańcami Miasta  i Gminy Szamotuły w sprawie opracowania i przyjęcia 

programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8825, poz.9877), we 

współpracy z Firmą Media Park sp. z o.o. z Olszyna, przygotowanie dedykowanej                          

dla przeprowadzenia konsultacji platformy elektronicznej oraz przeprowadzenie 

konsultacji społecznych w terminie od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021r.                          

W celu weryfikacji uprawnień wyodrębniono zbiór mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały i czasowy na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 15 lutego 

2021 r. Na 29.492 uprawnionych, w głosowaniu wzięło udział 1830 osób. 

Frekwencja wynosiła 6,2%. Spośród głosujących za opracowaniem i przyjęciem 

programu profilaktyki zdrowotnej dotyczącej leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta i Gminy 

Szamotuły opowiedziały się 1264 osoby tj. 69,1% głosujących. Przeciwnego 

zdania było 566 osób tj. 30,9% głosujących.  

 Wykonanie dezynfekcji targowiska miejskiego i przystanków autobusowych                   

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną 

Razem w Szamotułach. 

 Przesłanie do Urzędu Statystycznego raportu o stanie zapewniania dostępności 

podmiotu publicznego. 

6. Inicjatywy w zakresie pomocy społecznej: 

 Dopłaty do czynszu - w dniu 5 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa                       

o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 11), która wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali 

mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w postaci 

dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. Dzięki nowym przepisom osoby, które wykażą obniżenie średniego 

dochodu z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o 25 %                

w stosunku do średniego dochodu z roku 2019 i spełnią wszelkie kryteria do 

otrzymania podstawowego dodatku mieszkaniowego, mogą starać się                       

o dopłatę do dodatku mieszkaniowego, która będzie wynosiła różnicę między 

wartością 75 % opłacanego czynszu (jednak nie więcej niż 1500 zł), a ustalonym 

dodatkiem mieszkaniowym. Wnioski na dodatek mieszkaniowy powiększony                  

o dopłatę składano do 31 marca 2021 roku wraz z oświadczeniem dotyczącym 

wysokości ww. dochodów. Termin wypłat dopłat do dodatku mieszkaniowego 

określono w terminie nie późniejszym niż na 75. dzień po dniu wejścia ustawy               
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w życie. Gmina Szamotuły w dniu 25 stycznia 2021 r. złożyła zapotrzebowanie                  

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 22.725,00 zł na wypłatę 

dodatków mieszkaniowych z dopłatą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

 Od lutego 2021 roku wznowiono działalność Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach. O planowanym 

wznowieniu działalności poinformowano SANEPID w Szamotułach. Działalność 

placówki jest zgodna z procedurami dotyczącymi organizacji Centrum 

zaakceptowanymi przez Sanepid w dniu 3 czerwca 2020r., tj, z podziałem na dwie 

grupy uczestników. 

 Organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej  - od dnia 1 marca 2021 roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej powrócił do godzin pracy 8.00-16.00 w poniedziałki 

oraz 7.30-15.30 od wtorku do piątku, bez podziału na grupy. 

 Spotkanie z dyrektorami szkół - w dniach 10 i 11 czerwca 2021 roku odbyły się 

spotkania z dyrektorami szkół z terenu Miasta i Gminy Szamotuły celem 

rozeznania skali i rodzaju potrzeb wsparcia uczniów w związku z przebytą izolacją 

pandemiczną. Ustalono jakiego rodzaju wsparcia oczekują pedagodzy                            

i zaproponowano stosowne zmiany w Programie profilaktyki. 

 Wakacje z Muszkieterami - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach skierował 

9 dzieci w wieku od 8 do 14 lat z Gminy Szamotuły, na turnus kolonijny w ramach 

akcji pn. „Wakacje z Muszkieterami”. Wyjazd zorganizowała Fundacja 

Muszkieterów oraz właścicieli sklepów Intermarché oraz Bricomarché. 

Wypoczynek kolonijny odbył się w Parku Rozrywki Julinek w Lesznie                          

k. Warszawy w terminie od 11 do 17 lipca 2021 roku.  

 Pomoc osobom poddanym kwarantannie – do dnia 2 września 2021r. narastająco 

na kwarantannie domowej przebywały 13.403 osoby. Pracownicy socjalni 

kontaktowali się z tymi osobami celem ustalenia pomocy. W sytuacjach tego 

wymagających organizowano pomoc żywnościową, posiłek i inne działania 

oczekiwane przez osoby przebywające na kwarantannie.  

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Sanepid od dnia 22 lipca 2021r. na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły nie odnotowano osób zakażonych Covid-19. 

 Transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień - w związku z nałożeniem na gminy obowiązku zorganizowania 

transportu do punktów szczepień, Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił 

infolinię, na którą zgłaszały się osoby, które posiadają aktualne orzeczenie                     

o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio                  

I grupę z ww. schorzeniami oraz osoby, które mają obiektywne i niemożliwe                           

do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu                  

do punktu szczepień. W 2021 roku wykonano 113 dowozów. 

 Promocja szczepień - Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2021 roku 

Element I polecenia Wojewody i w związku z tym podjął następujące działania: 
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- zweryfikował poprzez pielęgniarki środowiskowe, pracowników socjalnych                 

oraz opiekunki środowiskowe osoby, które wyrażają chęć zaszczepienia                        

ale nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepień, i tak skontaktowano się                      

z Poradnią MS MEDIC wyznaczoną na terenie Powiatu Szamotulskiego                            

do mobilnych punktów szczepień – przekazano wykaz 45 osób zainteresowanych 

szczepieniem, szczepienia już się odbyły; 

- zweryfikował i poinformował o możliwości szczepień w domu podopiecznych 

Domu Dziennego Pobytu - z 10 osób niezaszczepionych 2 wyraziły 

zainteresowanie szczepieniem; 

- poprzez pracowników socjalnych kontaktowano się telefonicznie z mieszkańcami 

w wieku 70+ w celu przekazania informacji o szczepieniach w punktach Powiatu 

Szamotulskiego. Kontakt nawiązano z  162 osobami, z czego zaszczepiono 42 

osoby dwoma dawkami i 42 osoby wyraziły wolę szczepienia i zostały 

poinformowane o terminach i wolnych szczepionkach; 

- poprzez pracowników socjalnych kontaktowano się telefonicznie z mieszkańcami, 

korzystającymi ze wsparcia OPS, w wieku 60+, w celu przekazania informacji                  

o szczepieniach. Nawiązano kontakt z 274 osobami, z których 40 wyraziło chęć 

zaszczepienia się. Poinformowano ich o terminach szczepień; 

- przekazano Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz aptekom 

informację  o możliwościach podpisania porozumienia z Gabinetem Szczepień 

MED C z siedzibą  w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31;  

- umieszczono w mediach społecznościowych OPS informację o dostępności 

szczepień. 

 Szczepienia pracowników - w związku z uwzględnieniem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szamotułach w Narodowym Programie Szczepień w Grupie 0 

skorzystano z możliwości zaszczepienia. Na 52 zatrudnionych pracowników 40 

wyraziło wolę szczepienia – spośród których 29 osób zostało już zaszczepionych 

pierwszą i druga dawką, 10 osób oczekuje na wskazanie terminu szczepienia,                  

1 osoba oczekuje na wydanie e-skierowania.  

W związku z możliwością zgłoszenia w ramach szczepień grupy 0 również osób 

świadczących usługi opiekuńcze zgłoszono wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy 

Społecznej do szczepienia opiekunki środowiskowe:  

- Polski Czerwony Krzyż zaszczepiono 25 osób na 53 zatrudnionych, 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej zaszczepiono 11 osób na 30 zatrudnionych. 

Ponadto zaszczepiono pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – ogółem 

11 osób, w tym między innymi pracownicy świetlic środowiskowych, Punktu 

Konsultacyjnego oraz prawnik. 
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 Promocja projektu - pracownicy OPS wzięli udział w nagraniu filmowym                       

w promocyjnym projekcie „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne                  

w Wielkopolsce” koordynowanym przez ROPS. 

 Program Wspieraj Seniora - w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2021 tutejszy Ośrodek organizował wsparcie 

wolontariuszy dla 10 seniorów w formie pomocy w zakupach, dowozu żywności               

i kontaktach telefonicznych. 

 Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja - w dniu 31 sierpnia 2021 roku 

zakończyła się III edycja Programu Aktywizacja i Integracja organizowanego                   

w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy. Z 10 bezrobotnych 

uczestniczących w tej edycji dwoje podjęło zatrudnienie, a czworo skorzystało              

z propozycji stażu. 

 Realizacja prac społecznie-użytecznych - od kwietnia 2021 roku 20 bezrobotnych 

realizuje prace społecznie-użyteczne na mocy Porozumienia pomiędzy Starostą               

a Burmistrzem. Prace realizowano do 30 października 2021 roku. 

 W ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbyły się 

następujące szkolenia w 2021 roku: 

- Stypendia Socjalne, w którym wzięło udział 7 osób, koszt całkowity 2.513,00 zł, 

kwota dofinansowania z KFS 2.010,40 zł, 

- Należności budżetowe, w którym wzięła udział 1 osoba, koszt całkowity         

379,00 zł, kwota dofinansowania z KFS 303,20 zł, 

- Jakie są zmiany w naliczaniu świadczeń, w którym wzięło udział 9 osoba,                

koszt całkowity 3.411,00 zł, kwota dofinansowania z KFS 2.708,80 zł, 

- Koordynacja Systemów zabezpieczenia społecznego, w którym wzięła udział                 

1 osoba, koszt całkowity 299,00 zł, kwota dofinansowania z KFS 239,20 zł, 

- Specjalista ds. kadr i płac, w którym wzięła udział 1 osoba, koszt całkowity 

259,00 zł, kwota dofinansowania z KFS 207,20 zł, 

- Dodatek mieszkaniowy, w którym wzięło udział 2 osoby, koszt całkowity                   

758,00 zł, kwota dofinansowania z KFS 606,40 zł, 

- Kurs Terapeuta zajęciowy, w którym wzięło udział 5 osób, koszt całkowity 

6.745,50 zł, kwota dofinansowania z KFS 5.394,60 zł, 

- Superwizja dla Asystentów rodziny, w którym wzięło udział 6 osób,                           

koszt całkowity 1.800,00 zł, kwota dofinansowania z KFS 1.440,00 zł, 

- Sprawcy Przemocy w rodzinie, w którym wzięła udział 1 osoba, koszt całkowity 

365,00 zł, kwota dofinansowania z KFS 292,00 zł. 

 Okres zasiłkowy w ramach świadczenia wychowawczego (500+) - od lutego 2021 

roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach przyjmował wnioski                          
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na świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (01.06.2021 – 

31.05.2022).  Na nowy okres zasiłkowy wpłynęły łącznie 3.702 wnioski,                  

w tym 3.119 internetowych i 583 papierowe. Rozpatrzonych zostało 3529 

wniosków. 

Do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego) przekazano 52 wnioski. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej dołączył do drugiej części ogólnopolskiego  projektu 

„Otwórz się na pomoc”, którego celem jest zwrócenie uwagi na rolę alkoholu, 

jaką odgrywa w codziennym życiu i zachęceniu w zgłaszaniu się po pomoc.                 

Na portalu szamotuly.naszemiasto zamieszczono interaktywny film dla młodzieży    

i dorosłych. 

 W dniu 27 września 2021 roku i 27 października 2021 roku w Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach, 

ul. Franciszkańska 5 odbyły się szkolenia dotyczące diagnozy i wsparcia                         

w sytuacji kryzysu psychicznego dziecka. Szkolenie odbyło się w ramach projektu 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu i objęte zostało dofinansowaniem              

ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

W spotkaniach uczestniczyło 15 osób w pierwszej grupie i 14 osób w drugiej 

grupie, głównie pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz przedstawiciele szkół 

(pedagodzy, psychologowie), a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Szamotułach.  

Głównym tematem szkolenia były zagadnienia dotyczące między innymi: 

charakterystyki i rozpowszechniania zachowań samobójczych wśród dzieci                       

i młodzieży, przebieg procesu zachowań samobójczych, czynniki ryzyka i ocena 

zagrożenia na podstawie informacji z rozmowy i obserwacji, procedury 

interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego , a także współpraca 

ze szkołą w sytuacji kryzysu suicydalnego. 

 W dniu 27 września 2021 roku członkowie Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych zostali przeszkoleni z zakresu 

nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież.  

 W październiku 2021 roku zorganizowano II Przystanek Profilaktyczny PaT przez 

działającą przy Ośrodku Pomocy Społecznej świetlicę Anioły. Przez ulice 

Szamotuły przeszedł marsz z przesłaniem promując zdrowy styl życia                        

bez uzależnień i przemocy. Działania były organizowane dla dzieci i młodzieży                

ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, świetlic środowiskowych                 

oraz socjoterapeutycznych.   

W Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach przez dwa dni stworzono przestrzeń                   

dla młodych ludzi, którzy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach 

malarskich, filmowych, dziennikarskich, teatralnych, ortograficznych, 
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artystycznych, florystycznych, DJ, filcowania, Hip-Hopu, aerobiku, zumby, wizażu, 

karate, crossfit, czy kulinarnych. 

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Sąd Okręgowy w Poznaniu, kuratorzy 

rodzinni II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Szamotułach, Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Zespół Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja                       

w Szamotułach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach.  

 W szkołach z terenu Miasta i Gminy Szamotuły realizowano zajęcia profilaktyczne 

mające na celu poprawę adaptacji dzieci i młodzieży po powrocie ze zdalnego 

nauczania. Wydarzenia promowały wśród dzieci i młodzieży znaczenie 

bezpośrednich relacji międzyludzkich, jako czynnika chroniącego                           

przed uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnymi,                  

w sytuacji izolacji związanej z pandemią 

 Miasto Szamotuły dołączyło do siedmiu gmin, które otrzymały dotację w ramach 

konkursu pt. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, który miał na celu możliwość 

uzyskania dofinansowania na stworzenie miejsca ograniczającego marnowanie 

żywności. Szamotulska Jadłodzielnia „Podziel się, nie marnuj” powstała                      

przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja 

przy ul. Franciszkańskiej 5. 

W dniu 28 października 2021 roku  Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły podpisał 

umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie                    

w kwocie 16.800,00 zł ww. zadania.  

Otwarcie szamotulskiej Jadłodzielni nastąpiło 22 grudnia 2021 roku. Uroczystość 

zaszczycili swoją obecnością: wicemarszałek Krzysztof Grabowski, poseł Krzysztof 

Paszyk, wiceprzewodniczący wielkopolskiego sejmiku Jarosław Maciejewski, 

wiceburmistrz Dariusz Wachowiak, radny Bartosz Węglewski oraz Radosław 

Łanoszka-Przewodniczący Rady Powiatowej.  

 W dniu 29 października 2021 roku pracownicy socjalni wspólnie                                   

z funkcjonariuszami Straży Miejskiej udali się do miejsc potencjalnego 

przebywania osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w godzinach 

wczesnoporannych.  

Podczas kontroli w lasku przy ul. Zielonej w Szamotułach, napotkano 

bezdomnego mężczyznę w wieku 45 lat, którego poinformowano o możliwości 

przewiezienia go do Ośrodka dla Bezdomnych, jednakże ten odmówił.  

Wszystkie działania kontrolne systematycznie prowadzono podczas okresu 

zimowego wspólnie ze Strażą Miejską.  

 W dniu 17 listopada 2021 roku w Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych, Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach odbyło się szkolenie                

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w ramach Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Szkolenie 
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prowadził dr Marek M. - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki                    

o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy               

w rodzinie oraz zapoznanie się z nowymi przepisami z tego zakresu,                             

a także umocnienie współpracy w tym obszarze. Po szkoleniu każdy uczestnik 

otrzymał zaświadczenie wystawione na podstawie art. 9a ust.1 Ustawy                      

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r.  

poz. 218 z późniejszymi zmian). 

W szkoleniu udział brały osoby uczestniczące w spotkaniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych: funkcjonariusze KPP, głównie 

dzielnicowi, kuratorzy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratorzy Wydziału 

Karnego Sądu Rejonowego w Szamotułach, członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Prokuratorzy, S. Dyrektor Domów Dziecka w Szamotułach    

i Lipnicy, pracownicy socjalni, koordynator pieczy zastępczej z PCPR                              

w Szamotułach. 

 W listopadzie 2021 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Integracja i Rehabilitacja otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu                                  

i wyposażenia sali, w której odbywa się rehabilitacja ruchowa.                                

Jednym z priorytetów działania placówki jest poprawa wydolności oddechowej 

osób niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Wsparcia. Umożliwią                   

to wymienione we wniosku sprzęty takie jak: rowerek treningowy i poziomy 

rower treningowy oraz orbitrek treningowy. Dodatkowo wymienione we wniosku 

przedmioty: stół obrotowy 4w1, zestaw do tenisa stołowego, kijki trekkingowe         

do Nordic Walking, gra do celu, gra zręcznościowa, ringo aktywne, piłkarzyki, 

balansująca gra grupowa urozmaicą zajęcia ruchowe w placówce i tym samym 

zachęcą uczestników do ćwiczeń i aktywności. 

 W okresie od 26 do 27 listopada 2021 roku odbyła się Świąteczna Zbiórka 

Żywności w sklepach na terenie miasta. Ze względu jednak na ograniczenia 

pandemiczne odbyła się bez udziału wolontariuszy – uczniów szamotulskich 

szkół. Zebrana znikoma ilość produktów pozwoliła na przygotowanie dwóch 

paczek. 

 W dniu 1 grudnia 2021 roku w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach odbyło się szkolenie pt. „Dziecko 

krzywdzone-procedury odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w 

rodzinie”. Szkolenie prowadził dr Marek M. - doktor nauk społecznych w 

dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy              

w rodzinie oraz zapoznanie się z  przepisami z zakresu realizacji art. 12a ustawy. 
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W szkoleniu udział brali: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy 

zawodowi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.  

 W dniu 14 grudnia 2021 roku Miasto Szamotuły dołączyło jako partner                        

do „Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora” (Wielkopolski SOS) realizowanego 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Głównym celem projektu jest 

wsparcie gmin Województwa Wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy 

w oparciu  o nowoczesne technologie. Realizacja projektu polega na świadczeniu, 

na rzecz 10 osób zamieszkujących w Gminie Szamotuły, teleopieki polegającej         

na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników 

medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do teleopieki, przez 

maksymalny okres do 12 miesięcy. 

7. Inicjatywy w zakresie spraw obywatelskich 

Utworzenie Gminnego Biura Spisowego dla Przeprowadzenia Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie Miasta                                    

i Gminy Szamotuły. Gminne Biuro Spisowe między innymi zajmowało się naborem 

kandydatów na rachmistrzów terenowych, przeprowadzaniem na terenie Miasta               

i Gminy Szamotuły działań popularyzujących spis powszechny oraz 

monitorowaniem tych działań, sporządzaniem cotygodniowych raportów do GUS.  

Spis powszechny przeprowadzono w okresie od kwietnia do września 2021  roku. 

W tym okresie funkcjonowało pomieszczenie do samospisu w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Szamotuły, do którego zgłaszali się mieszkańcy w celu 

przeprowadzenia samospisu z pomocą członków Gminnego Biura.                            

Dla mieszkańców, którzy nie mogli przybyć w godzinach funkcjonowania Urzędu, 

członkowie Gminnego Biura Spisowego organizowali Mobilne Punkty Spisowe                  

na terenie Miasta i Gminy, działające w godzinach popołudniowych oraz                       

w weekendy. Mobilne Punkty działały między innymi na osiedlach 

mieszkaniowych, przy świetlicach wiejskich, na targowisku miejskim,                          

na  rynku oraz podczas festynów. W okresie od czerwca do końca września 2021 

roku Mobilne Punkty Spisowe były obecne w 114 miejscach na terenie Miasta                                

i  Gminy Szamotuły. Ze względu na wzmożone  zainteresowanie mieszkańców 

w  ostatnich tygodniach członkowie Gminnego Biura Spisowego dokonywali 

również spisów przez telefon, a ostatniego dnia  spisu tj. 30 września 2021 roku 

zapewnili mieszkańcom możliwość  przeprowadzenia samospisu na terenie 

Urzędu do godziny 23.   

8. Inicjatywy w zakresie planu zamówień publicznych 

 W 2021 roku zaplanowano 12 zamówień publicznych o wartości mniejszej                   

niż progi unijne, w tym  7 na roboty budowlane o łącznej wartości szacunkowej 

4.188.349,71 zł netto oraz 5 na usługi o łącznej wartości szacunkowej 

2.587.345,69 zł netto oraz zaplanowano 4 zamówienia o wartości równej                  

lub przekraczającej progi unijne na usługi o łącznej wartości szacunkowej 

12.138.891,70 zł netto. 
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 W zakresie wszystkich trybów o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowano 

łącznie wszystkich zamówień o wartości szacunkowej: 18.914.587,10 zł netto. 

 Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych w 2021 roku został 

zamieszony na BIP-e w dniu 29 stycznia 2021 roku. 

 W trakcie roku 2021 roku zaktualizowano 3 plany postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych, które były zamieszczane w dniach 14.07.; 29.10.; 9.12 

roku sprawozdawczego. 

 W 2021 r. udzielono zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne w ilości: 15 

na roboty budowlane o wartości 5.882.704,12 zł netto, 2 usługi o wartości 

856.313,32 zł netto, natomiast zamówień o wartości równej lub przekraczającej 

progi unijne udzielono 16 na usługi o wartości 15.270.245,35 zł netto                                 

i na 1 dostawę o wartości 882.450,95 zł netto. W ramach zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392                           

ust. 1 ustawy Pzp zawarto 1 umowę o wartości 234.455,40 zł netto (usługi 

pocztowe). W ramach zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy Pzp o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto wydatkowano 

kwotę: 6.315.737,46 zł. 

 Z zaplanowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego                          

nie ogłoszono 2 postępowań: „Budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej                              

w Szamotułach” i „Przebudowy ul. Dąbrowskiego w Szamotułach” ze względu               

na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień, opinii itp. Zadania zaplanowano na 2022 rok. 
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III. Realizacja strategii, polityk i programów 

 

W 2021 r. w Gminie Szamotuły realizowane były następujące strategie, polityki  

i programy: 

1. Strategia Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024, 

2. Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, 

3. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2021, 

4. Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, 

5. Miejsko-Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, 

6. Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i  Gminy  Szamotuły na lata 2021-2025, 

7. Wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023, 

8. Program Ochrony Środowiska, 

9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, 

10. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Gminy Szamotuły na lata 2017-

2021,  

11. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017-2023, 

12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Szamotuły, 

13. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Szamotuły, 

14. Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Zakładu Gospodarki Komunalnej                     

w Szamotułach" Sp. z o.o. 

15. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

16. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły. 
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1. Strategia Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 

2009-2024 

Strategia Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-2024 została 

przyjęta uchwałą XXXI/313/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 

2008 r. W ramach strategii przyjęto pakiety programowe jej realizacji poprzez 

następujące polityki: 

1.1. Pakiet programowy: Polityka społeczna na rzecz dzieci i młodzieży  

Polityka wprowadzona uchwałą nr XLVII/562/2014 Rady Miasta i Gminy  

w  Szamotułach z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły Programu „Szamotuły - Dobre miejsce dla rodziny”. 

Zasadniczym działaniem polityki było inicjowanie – promocja - wspieranie programów 

służących rozwojowi młodego pokolenia i rodziny, wzmacnianiu czynników 

zapobiegających dezorganizacji życia rodzinnego oraz redukcji czynników ryzyka         

dla stabilności i funkcjonalności systemu rodzinnego. W ramach tej polityki 

realizowano: 

1) obsługę karty rabatowej Programu „Szamotuły dobre miejsce dla rodziny” 

przewidującą: 

a) ulgi oferowane przez lokalne instytucje  i przedsiębiorców, 

b) zwolnienie z opłaty za odpady selektywne za trzecie i kolejne dziecko; 

2) Projekt "Otwórz się na pomoc", którego celem było zwrócenie uwagi na bycie 

bardziej uważnym na drugiego człowieka, otwarcie się na pomoc i zmianę 

przekonań odnośnie wstydu związanego z proszeniem o pomoc. Zamknięcie                

i lęki związane z pandemią spowodowały, że coraz więcej osób boryka się                      

z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Nierzadko lekarstwem na te stany 

stają się uzależnienia od substancji psychoaktywnych, sieci oraz gier.  

W ramach projektu przygotowano gazetkę pt. „Pandemia” zwracającą uwagę                 

na zdrowie psychiczne i wskazującą miejsca, gdzie można zgłosić się o pomoc.       

Na portalu szamotuły.naszemiasto.pl oraz w mediach społecznościowych 

opublikowano interaktywny film dla młodzieży i rodziców. 

3) Projekt "Zielone Zakątki w Gminie  Szamotuły – Projekt Łąka". W ramach, 

projektu zakupiono materiał siewny do założenia przez mieszkańców łąk 

kwietnych. Nasiona przekazano 17 placówkom oświatowym z terenu Miasta                    

i Gminy Szamotuły oraz 5 mieszkańcom deklarującym w imieniu Wspólnot 

Mieszkaniowych zasiew na ogólnodostępnych skwerach.     

1.2. Pakiet programowy: Polityka społeczna na rzecz seniorów 

Polityka wprowadzona uchwałą nr XLVII/562/2014 Rady Miasta i Gminy  

w Szamotułach z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 
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i Gminy Szamotuły Programu „Szamotuły – miejsce przyjazne seniorom”. 

Zasadniczym zadaniem polityki było wspieranie instytucji i programów edukacyjnych 

służących poszerzaniu wiedzy seniorów. W ramach tej polityki realizowano: 

1) obsługę karty rabatowej Programu „Szamotuły miejsce przyjazne seniorom” 

przewidującą ulgi oferowane przez lokalne instytucje i przedsiębiorców, 

2) inicjatywy sprzyjające promocji obopólnie korzystniej wymiany 

międzypokoleniowej poprzez: 

a) koordynację Programu „Wspieraj Seniora”. Usługa wsparcia polegała                          

w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora 

zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze, środki higieny osobistej. Wolontariusze dowozili posiłki, towarzyszyli  

seniorom podczas spacerów, w dotarciu do lekarza, na rehabilitację oraz na msze 

święte, 

b) partnerstwo z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w programie 

„Wielkopolski System Opieki Seniora” (Wielkopolski SOS). Projekt wspiera gminy 

Województwa Wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu               

o nowoczesne technologie. Program realizowano poprzez świadczenie na rzecz 10 

osób zamieszkujących w Gminie Szamotuły teleopieki polegającej na prowadzeniu 

całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych                      

i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek, przez maksymalny okres do 12 

miesięcy; 

3) wykorzystanie wiedzy i doświadczenia najstarszego pokolenia poprzez realizację 

projektu „Zielone Zakątki” polegającego na prowadzeniu ogródków  

w przedszkolach (ze względu na stan epidemii w ograniczonych warunkach).    

 

1.3. Pakiet programowy: Polityka społeczna wobec niepełnosprawności  

i na rzecz osób niepełnosprawnych 

Polityka społeczna wobec niepełnosprawności i na rzecz osób niepełnosprawnych 

zakładała realizację projektów: 

1) działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych INTEGRACJA                                        

i REHABILITACJA, ośrodek wsparcia dziennego pobytu o charakterze 

rehabilitacyjnym, integracyjnym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych osób niepełnosprawnych, 

2) realizacja funkcji inkubacyjnej dla organizacji pomagających osobom 

niepełnosprawnym, w ramach której pomieszczenia Centrum udostępniane będą 

organizacjom pozarządowym działającym w Gminie Szamotuły, 

3) usługa wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. 
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1.4. Pakiet programowy: Adresowane programy pomocowe 

W ramach Strategii Polityki Społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009-

2024 znalazły się także adresowane programy pomocowe, takie jak: 

1) wzmacnianie lokalnej infrastruktury doradczej i terapeutycznej dla osób i rodzin                         

z problemami i trudnościami życiowymi poprzez prowadzenie grupy 

psychoedukacyjnej dla osób doznających przemocy, 

2) udzielanie pomocy umożliwiającej jednostkom i rodzinom wysokiego ryzyka 

socjalnego samodzielność i prowadzenie niezależnego życia w ich środowisku 

lokalnym – realizacja Programu Aktywizacja i Integracja: 

a) realizowanie zadań z zakresu aktywnej integracji poprzez: trening umiejętności 

wychodzenia z bezradności, trening zachowań asertywnych w kontekście 

osiągania celów życiowych, umiejętności poszukiwania wsparcia w grupie  

ze względu na obostrzenia prowadzona również w formie zdalnej, 

b) aktywizacja zawodowa bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych. 

 

2. Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie na rok 2021 

Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

przyjęto uchwałą XXIII/256/2020 z dnia 12 listopada 2020 w celu rozwijania 

współpracy finansowej i pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi                

w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców Miasta 

oraz zwiększania aktywności społeczności lokalnej.  

Podmiotami realizującymi postanowienia Programu w zakresie współpracy Miasta                

z organizacjami pozarządowymi są: ze strony miasta: Burmistrz, ze strony sektora 

pozarządowego: przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rada Działalności 

Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.  

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

to kwota 716.600 zł. 

Cele Programu Miasto i Gmina Szamotuły realizowała poprzez następujące cele 

szczegółowe:  

1) poprawę jakości życia społeczności, 

2) podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych, 
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3) zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji 

polityk publicznych,  

4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę 

lokalną,  

5) poprawę jakości komunikacji pomiędzy samorządem a organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami,  

6) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych                   

do sektora społecznego,  

7) zwiększenie zaangażowania mieszkańców Miasta w rozwiązywanie lokalnych 

problemów, 

8) integracja podmiotów publicznych i pozarządowych kreujących i realizujących 

lokalną politykę w sferze zadań publicznych, 

9) utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na wniosek 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

3. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 przyjęto 

uchwałą XXIII/244/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2020 

roku w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021. Ze względu na podjęte przez organy państwowe kroki 

zmierzające do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie 

kraju, zaplanowane na 2021 r. działania realizowano w ograniczonym zakresie.  

W 2021 roku Program zrealizowano w zakresie: 

1) edukacji zdrowotnej: 

a) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, 

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów 

i ich otoczenia, 

b) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z 

picia alkoholu przez dzieci i młodzież; 

2) szkolenia kadr: 

a) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu,                  

w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

b) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom                  

z rodzin z problemem alkoholowym; 
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3) zadań regulacyjnych i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów: 

a) ograniczanie zjawiska spożywania alkoholu przez z młodzież w miejscach 

niedozwolonych i niebezpiecznych – Przyjazne Patrole, 

b) szkolenie sprzedawców w zakresie kontroli wieku osób kupujących alkohol; 

4) profilaktyki uniwersalnej: poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie 

oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w 

ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę 

wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań 

ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój; 

5) profilaktyki selektywnej: poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy 

psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym; 

6) profilaktyki wskazującej: udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, 

używającym alkoholu; 

7) redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacja, reintegracja) zdrowotnej, społecznej                

i zawodowej: 

8) zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej 

osób uzależnionych od alkoholu lub zwiększanie dostępności  do istniejących form 

wsparcia – CIS, 

9) wspieranie działalności środowisk abstynenckich, 

10) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin                   

z problemem alkoholowym, 

11) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających 

przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym; 

12) tworzenia warunków do zabezpieczenia pracy Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

a) inicjowanie i koordynowania lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych 

wyznaczanie priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

c) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

z uchwałami rady gminy w sprawie limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania 

tych punktów. 
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4. Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wprowadzono 

uchwałą XXIII/245/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2020 r. 

w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.  

W ramach Programu realizowano działania informacyjne i edukacyjne poprzez: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych,                                

w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających                                

z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także                                

z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może 

prowadzić do uzależnienia, 

2) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez 

bieżącą aktualizację baz danych i ich udostępnianie. 

 

5. Miejsko-Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

Miejsko-Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wprowadzono 

uchwałą nr LIII/560/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie Miejsko-Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Miasto i Gmina Szamotuły 

realizowała program w zakresie: 

1) zabezpieczania podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez: 

a) monitoring sytuacji rodzin z dziećmi, 

b) objęcie pomocą finansową i rzeczową rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej (bezpieczeństwo socjalne); 

2) wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny poprzez: 

a) pracę środowiskową promującą właściwe wzorce rodziny, 

b) monitorowanie środowisk rodzinnych przeżywających trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji – wsparcie asystenta rodziny; 

3) przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez: 

a) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

b) pomoc w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, 

c) poprawę bezpieczeństwa rodzin poprzez wzrost świadomości o zagrożeniach  

i ryzykownych zachowaniach, 

d) zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych; 
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4) podejmowania i koordynacji działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej poprzez wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w 

pieczy zastępczej – wparcie asystenta rodziny. 

 

6. Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                     

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i  Gminy  Szamotuły 

na lata 2021-2025 

Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta i  Gminy  Szamotuły na lata 2021-2025 

wprowadzono uchwałą nr XXIV/257/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia              

9 grudnia 2021 roku w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy 

Szamotuły na lata 2021-2025. Program realizowano za pośrednictwem Zespołu 

Interdyscyplinarnego w zakresie: 

1) koordynacji działań lokalnych podmiotów poprzez kontynuację działalności 

funkcjonującego na terenie Miasta i Gminy Szamotuły Zespołu 

Interdyscyplinarnego, w celu szybkiego i skutecznego podejmowania działań 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy 

w rodzinie, a także planowania i realizacji działań pomocowych w oparciu 

o diagnozę potrzeb, poprzez zadania Zespołu: 

a) kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, przyjmowanie 

zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających               

na celu powstrzymanie przemocy, 

b) wypracowanie procedur interwencji wobec ofiar i sprawców przemocy                         

oraz opracowanie strategii postępowania, 

c) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów zajmujących się sprawami 

przemocowymi, 

d) monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności 

uruchamianie współpracy, 

e) zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą Niebieska Karta,  

f) gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom,                

w których występuje zjawisko przemocy domowej, 

g) analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, składanych do Miejsko - Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między 

nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy, 

h) składanie do prokuratury wniosków o podejrzeniu popełnienia czynów 

określonych w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
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2) systematycznej edukacji środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej 

świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie poprzez: 

a) przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym                        

i edukacyjnym, 

b) ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania 

przemocy, 

c) prowadzenie gabloty informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej                             

w Szamotułach, 

d) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

e) publikowanie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 

informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko 

przemocy domowej, 

f) rozpowszechnianie w lokalnym środowisku informacji o programach korekcyjno – 

edukacyjnych, 

g) szkolenia na temat przemocy, 

h) obalanie mitów na temat przemocy; i. powadzenie kampanii zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży w zakresie ograniczenia oglądania przemocy w telewizji, grach 

komputerowych, 

i) wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promujące zachowania 

nieagresywne, 

j) organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, 

k) organizowanie konkursów, np. plastycznych, wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

zapobiegania przemocy, 

l) dystrybucja informacji na temat przemocy i jej skutków; 

3) zapewnienia pomocy osobom doświadczającym przemocy poprzez: 

a) udzielenie informacji dotyczącej bezpośredniego schronienia osobom dotkniętym 

przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej i w specjalnych ośrodkach 

wsparcia, 

b) udzielanie informacji na temat pozyskania zaświadczenia lekarskiego, 

c) udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy, 

d) udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-

edukacyjnych, 

e) rozpowszechnienie telefonu zaufania „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa Linia”. 
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7. Wieloletni program rządowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole              

i w domu” na lata 2019-2023 

Program przyjęto uchwałą nr IV/22/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły                            

z dnia 12 grudnia 2018 r. w prawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego               

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem 

jest poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawa stanu zdrowia 

dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. W 2021 

roku Miasto i Gmina Szamotuły realizowała program poprzez: 

1) udzielanie wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) udzielanie wsparcia uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, 

3) udzielanie wsparcia finansowego rekompensującego brak posiłku w szkole                   

w związku ze zdalnym nauczaniem,  

4) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,                                      
w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym                             
lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. 
 

8. Program Ochrony Środowiska  

W 2021 roku Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Szamotuły 

realizując cele Programu Ochrony Środowiska podjął działania polegające na: 

1) udzielaniu dotacji do likwidacji tzw. „kopciuchów”, 

2) kontroli zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego palenia w piecach (współpraca ze 

Strażą Miejską w Szamotułach), 

3) zachęcaniu  mieszkańców do termomodernizacji budynków poprzez udzielanie 

informacji na temat dofinansowania z programu ,,Czyste powietrze’’ oraz 

przekazywanie danych teleadresowych instytucji zajmującej się realizacja tego 

programu, 

4) zwiększaniu świadomości mieszkańców co do konieczności ochrony powietrza 

poprzez: zorganizowanie pokazu odnośnie rozpalania w piecu ,,od góry’’  

i rozpowszechnianie ulotki na ten temat, przystąpienie do akcji ,,Dzień Czystego 

Powietrza’’ przeprowadzany przy współpracy z fundacją ARKA – przekazanie 

materiałów edukacyjnych szkołom,  rozpowszechnianie ulotek: ,,STOP SMOG’’,  

,,Czyszczone kominy to mniejszy SMOG’’ oraz poradnika antysmogowego i fiszki 

pt.: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”,  zamieszczanie na bieżąco 

informacji związanych z ochroną powietrza zamieszczonych pod adresem: 

https://www.bip.szamotuly.pl/a,30901,czystsze-powietrze.html, udostępnienie 

https://www.bip.szamotuly.pl/a,30901,czystsze-powietrze.html
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wyników z pomiarów jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Szamotuły             

pod adresem: https://szamotuly.pl/sprawdz-jakosc-powietrza.html, dostępność  

do darmowej aplikacji mobilnej Eco Harmonogram, dotyczącej odpadów 

komunalnych oraz pokazuje monitoring ochrony powietrza na podstawie 

ogólnopolskiego monitoringu GIOŚ,  

5) edukacji w zakresie gospodarki odpadami poprzez: przekazanie materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia akcji sprzątanie świata, oraz przygotowanie 

ulotki i plakatów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście  

i Gminie Szamotuły, artykuły informacyjne w lokalnej prasie, mediach 

społecznościowych, stronach internetowych, 

6) przyjmowaniu zgłoszeń od mieszkańców gminy oraz Straży Miejskiej  

o występowaniu nielegalnych miejsc składowania odpadów oraz bieżąca 

likwidacja tych miejsc, 

7) zbieraniu z dróg  i utylizacja martwych zwierząt, 

8) odbiorze przeterminowanych lekarstw z aptek na terenie Miasta i Gminy 

Szamotuły w celu utylizacji, 

9) objęciu selektywną zbiórka odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 

Miasta i Gminy Szamotuły, 

10) dotacji na zadanie polegające na usunięciu materiałów zawierających azbest, 

11) dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w rejonach gdzie                                           

nie ma przewidzianej kanalizacji, 

12) kontroli prawidłowości pozbywania się nieczystości ciekłych. 

 

9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 

 

W 2021 roku Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Szamotuły  

w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły podjął realizację działań 

polegających na: 

1) zapewnieniu  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku poprzez 

przyjmowanie bezdomnych zwierząt do gminnego schroniska w Przyborówku, 

2) opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu – zadanie 

realizowane było poprzez zawarcie umowy z zakładem weterynaryjnym,  

w którym koty wolno żyjące były sterylizowane, leczone, odrobaczane, 

odpchlone; Gmina zakupiła karmę dla kotów wolno żyjących; działania 

https://szamotuly.pl/sprawdz-jakosc-powietrza.html
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realizowano dzięki społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, z którymi 

Gmina podpisała umowy na wolontariat, 

3) wykonywaniu obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji w schronisku dla zwierząt: 

wszystkie zwierzęta, które trafiły do gminnego schroniska, jeśli nie znaleziono                     

ich właściciela, poddawane były tam obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji 

przez lekarza weterynarii upoważnionego przez podmiot prowadzący 

schronisko, 

4) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt ze schroniska dla zwierząt: 

zadanie to zlecono organizacji pożytku publicznego prowadzącej gminne 

schronisko dla zwierząt, 

5) usypianiu ślepych miotów – zadanie to  realizowane było w gminnym 

schronisku dla zwierząt przez lekarza weterynarii, 

6) odławianiu bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły  

w sposób ciągły w zależności od potrzeb; w drodze umowy Burmistrz Miasta  

i Gminy Szamotuły zlecił odławianie zwierząt Fundacji na Rzecz Bezdomnych 

Zwierząt, 

7) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt: podpisano umowę na prowadzenie 

całodobowego pogotowia weterynaryjnego w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem wszystkich gatunków zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 

z gabinetem weterynaryjnym, 

8) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich: podpisano umowę z gospodarstwem rolnym na przyjmowanie                          

i przetrzymywanie zwierząt gospodarskich, 

9) realizacji planu sterylizacji lub kastracji zwierząt, przy pełnym poszanowaniu 

praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta 

pozostają: Miasto i Gmina Szamotuły zapewniła dofinansowanie kosztów 

sterylizacji lub kastracji właścicielom psów i kotów; ilość zabiegów limitowana 

była wielkością środków przeznaczonych na powyższe cele w budżecie Miasta  

i Gminy Szamotuły. 

 

10. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Gminy Szamotuły                

na lata 2017-2021 

Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Gminy Szamotuły na lata 2017-2021 

realizowała częściowo jednostka budżetowa Gminy Szamotuły – Zarząd Komunalnych 

Zasobów Lokalowych w Szamotułach. Ogólne zagadnienia dotyczące realizacji celów, 

które postawiono przed jednostką zawarto w Uchwale nr XXIX/326/2017 z dnia  

30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

Gminy Szamotuły na lata 2017-2021.  
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Realizując ww. uchwałę, w roku 2021 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych                

w Szamotułach działał w następujących obszarach: 

A) w § 1 ust. 3, który posiada brzmienie:  

„3. Działania dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamotuły 

mają za zadanie: 

1) utrzymanie zasobu na dobrym poziomie technicznym, 

2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez Gminę Szamotuły, 

zwaną dalej „Gminą”, 

3) tworzenie warunków do poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców.” 

B) w § 9 ust. w brzmieniu: 

„1. W celu zachowania mieszkaniowego zasobu Gminy Szamotuły w stanie 

niepogorszonym, jak też wobec konieczności wykonywania prac remontowych                      

i modernizacyjnych, sporządzono analizę potrzeb finansowych oraz zakładany plan 

remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali                    

z podziałem na lata 2017 ÷ 2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki na remonty i modernizacje będą corocznie weryfikowane                               

w zależności od potrzeb i przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.” 

C) w § 28 ust. posiadającego brzmienie: 

„Gmina Szamotuły w ramach podejmowania działań mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Szamotuły, prowadzić będzie aktywną politykę w zakresie zamian mieszkań 

polegającą na: 

1) zamianach lokali większych na lokale o mniejszej powierzchni użytkowej, 

2) zamianach lokali mieszkalnych o wysokich kosztach utrzymania do lokali                      

o niższych kosztach utrzymania, mających na celu dostosowanie kosztów 

utrzymania lokalu do możliwości płatniczych lokatora, z zastrzeżeniem 

uzależnienia zamiany lokali od uregulowania wszelkich zobowiązań wobec 

wynajmującego. 

W zakresie realizacji zadań, o których mowa powyżej, tj. w pkt. A) i B), w roku 2021 

Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych działał w następujących obszarach: 

1) Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2021: 

W ramach tego obszaru, w roku 2021 realizowane były następujące zadania: 

- „Remont kapitalny dachu wraz z ociepleniem i założeniem nowego pokrycia 

papowego na budynku położonym przy ul. Szczuczyńskiej 6 w Szamotułach”. 

Kwota wydatkowana na realizację zadania: 71.979,54 zł brutto, 

- „Remont kapitalny dachu wraz z dociepleniem i założeniem nowego pokrycia                           

z blachodachówki na budynku mieszkalnym oraz rozbiórka budynku 
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gospodarczego przy ul. Szamotulskiej 46 w Otorowie”. Kwota wydatkowana                  

na realizację zadania: 98.100,58 zł brutto 

W związku z faktem odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego                           

z poprzedniego roku budżetowego pn.: „Remont i modernizacja budynku 

gospodarczego wraz z ociepleniem ściany przylegającego budynku mieszkalnego 

położonego przy ul. Dworcowej 24 w Szamotułach” oraz powstaniem 

oszczędności przy realizacji prac związanych z remontem dachu                                  

przy ul. Szczuczyńskiej 6 wystąpiono o przeznaczenie zaoszczędzonych środków 

na realizację kolejnego (trzeciego) zadania inwestycyjnego pn.: 

- "Remont kapitalny dachu na budynku wielorodzinnym położonym w Mutowie 21”. 

Kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła: 60.860,17 zł brutto. 

2) Remont i modernizacja mieszkań i budynków przez pracowników technicznych 

ZKZL. 

W roku 2021 pracownicy techniczni jednostki wykonywali szereg prac 

modernizacyjno – remontowych (dotyczących głównie lokali mieszkalnych),                         

a wartość najważniejszych robót kształtowała się następująco (ceny wyliczone                   

przy zastosowaniu programu do kosztorysownia KOBRA): 

- remont części dachu nad mieszkaniem położonym w Mutowie 21B/15, wartość 

kosztorysowa prac z materiałami: 430,80 zł netto, 

- malowanie klatki schodowej w budynku położonym przy ul Jastrowskiej 14                   

w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac z materiałami: 4.029,03 zł netto, 

- kompleksowy remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 3 Maja 11/4                  

w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac z materiałami: 8.208,23 zł netto, 

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z obróbką w mieszkaniu położonym                          

przy ul. Rynek 11/8 w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac z materiałami: 

2.415,24 zł netto, 

- naprawa tynku i malowanie ościeży przy nowo osadzonych oknach w lokalu 

użytkowym położonym przy ul. Rynek 17 w Szamotułach, wartość kosztorysowa 

prac z materiałami: 4.831,04 zł netto, 

- remont blatów na stanowiskach handlowych usytuowanych na Targowisku 

Miejskim w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac z materiałami: 2.032,52 zł 

netto, 

- malowanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wronieckiej 28/7                            

w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac z materiałami: 3.405,35 zł netto, 

- częściowe remonty dachów budynków położonych w: Piaskowie 23,                             

przy  ul. Wjazdowej 7 w Brodziszewie oraz przy Alei 1 Maja 12 w Szamotułach, 

wartość kosztorysowa prac z materiałami: 3.231,351 zł netto, 
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- prace konserwacyjne – malowanie podbitek dachowych budynków położonych 

przy ul. Nowowiejskiego 61 w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac                         

z materiałami: 57.408,01 zł netto, 

- roboty remontowo – modernizacyjne w lokalu mieszkalnym położonym                        

przy ul. Rynek 16/3 w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac z materiałami: 

9.802,56 zł netto, 

- naprawa kontenera KP7 do zmieszanych odpadów komunalnych, wartość 

kosztorysowa prac z materiałami: 2.912,67 zł netto, 

- naprawa instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym położonym w Mutowie 1A/6, 

wartość kosztorysowa prac z materiałami: 561,55 zł netto, 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca gazowego                            

w lokalu mieszkalnym położonym w Szamotułach przy ul. Lipowej 21/4B, wartość 

kosztorysowa prac z materiałami: 19.291,81 zł netto,  

- kompleksowy remont lokalu mieszkalnego (połączony z wykonaniem nowej 

łazienki) położonego przy ul. Dworcowej 21/2 w Szamotułach, wartość 

kosztorysowa prac z materiałami: 19.817,97 zł netto, 

- kompleksowy remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rynek 32/1                       

w Szamotułach, wartość kosztorysowa prac z materiałami: 14.128,70 zł netto, 

Łączna kosztorysowa wartość wykonanych prac z materiałami: 152.506,79 zł netto 

W powyższy zestawieniu umieszczono tylko te zadania, które wymagały większego 

zaangażowania sił i środków, a łączna wartość kosztorysowa wykonanych prac  

(wraz z materiałami) przekroczyła kwotę 400,00 zł netto. Poza wymienionymi 

działaniami w 2021 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach 

na bieżąco realizował naprawy i awarie o mniejszym znaczeniu, które nie zostały 

skosztorysowane. 

3) Prace zlecone. 

Oprócz prac wymienionych powyżej, w roku 2021 jednostka powierzała również 

wykonanie innych robót specjalistycznych, wymagających zaangażowania 

zewnętrznych podmiotów do ich realizacji. Na zadania te składały się następujące 

prace: 

1) wymiana okien oraz naprawa i wymiana drzwi wejściowych w gminnych lokalach 

mieszkalnych i użytkowych (Mutowo 1, Nowowiejskiego 49/4, Otorowo,                         

ul. Łąkowa 4), wartość prac z materiałami: 8.795,11 zł brutto, 

2) prace dekarskie zlecone: 

- wykonanie nowego pokrycia połaci dachowej garażu położonego                               

przy ul. Kołłątaja, wartość prac z materiałami: 1.250,00 zł brutto 

- remont części dachu nad mieszkaniem położonym przy ul. Lipowej 8                             

w Szamotułach, wartość prac z materiałami: 280,00 zł brutto, 
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3) wykonanie posadzki betonowej wraz z ociepleniem styropianem w budynku 

położonym w Krzeszkowicach 46, wartość prac z materiałami: 3.240,00 zł brutto, 

4) usługi podnośnikiem koszowym – czyszczenie rynien w budynkach mieszkalnych  

będących w administracji ZKZL, wartość prac: 3.744,00 zł brutto, 

5) czyszczenie przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynkach 

będących w administracji ZKZL, wartość prac: 12.497,70 zł brutto. 

Realizacja zamian, o których mowa na wstępie w pkt C) jest zadaniem trudnym, 

wymaga bowiem zgody najemcy, który z reguły oczekuje wskazania lokalu                           

o wyższym standardzie, niż w lokalu dotychczas wynajmowanym oraz posiadania 

przez Gminę Szamotuły wolnych lokali spełniających te wymogi.  

W roku 2021 dokonano jednej zamiany – rodzina zajmująca dwa lokale socjalne                  

w Mutowie 1 przeniosła się do większego mieszkania położonego w Mutowie 21. 

Należy zaznaczyć, iż większość wniosków o zamianę mieszkania dotyczy wskazania 

lokalu o większej powierzchni i często o lepszym standardzie niż dotychczas 

wynajmowany.  

 

11.  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły na lata 

2017-2023 

Program przyjęto uchwałą nr XLV/466/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły                           

z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/393/2017 Rady Miasta            

i Gminy Szamotuły z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017-2023, który 

przygotowano, aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby Miasta w zakresie 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, ekonomicznej, 

środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej w celu rozwiązywania 

problemów występujących na obszarze rewitalizacji.  

Dokument przygotowano na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w oparciu             

o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, 

który zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów 

oraz polepszy jakość życia mieszkańców. 

W oparciu o dokument wdrożono realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum 

miasta Szamotuły wraz z przyległym otoczeniem”. W roku 2021 trwały roboty 

budowlane w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach i na Rynku                                   

w tym w szczególności w budynku Rynek 16/17. 
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12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szamotuły 

 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Szamotuły uchwalone zostało Uchwałą Nr XLV/557/2014 Rady Miasta i Gminy 

Szamotuły z dnia 17 marca 2014 r., zmienione  Uchwałą nr XXX/337/2017 Rady 

Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 lutego 2017 r., zmienione Uchwałą                         

nr XII/112/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 września 2019 r. Uchwałą 

nr XIV/159/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 grudnia 2019 r. 

przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły. Analiza obowiązującego 

dokumentu oraz codzienna praca z tym dokumentem wykazały miejsca,                      

które wymagają nowego podejścia i doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego 

ze stanem projektowanym w studium. Proponowane zmiany nie mają wpływu                 

na główną konstrukcję studium i wyznaczone w nim kierunki rozwoju w roku 2014                 

a jedynie mają charakter porządkowy. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Studium określa politykę przestrzenną przeznaczoną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego. Mimo, że studium nie stanowi źródła prawa 

miejscowego, jest ważnym dokumentem o charakterze strategicznym, z którego 

mieszkańcy oraz potencjalni inwestorzy mogą czerpać wiedzę w zakresie 

rozmieszczenia inwestycji a przede wszystkim o przeznaczeniu nieruchomości                       

i kierunkach rozwoju Miasta i Gminy Szamotuły. 

Ocena aktualności Studium została opracowana na podstawie art.32 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwałą                     

nr XL/412/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 15 listopada 2017r.                      

Na podstawie przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły „Oceny 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szamotuły oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                   

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły” Studium uznano za aktualne. 

 

13. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe             

dla Gminy Szamotuły 

 

W 2021 roku została opracowana aktualizacja „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szamotuły”. 

Projekt zostanie wysłany do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego oraz wyłożony do publicznego wglądu. Kolejnym krokiem będzie 

podjęcie uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły zatwierdzającej w/w opracowanie. 
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W 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły łącznie znajdowało się ok. 4000 

punktów świetlnych, których właścicielem są: Miasto i Gmina Szamotuły (1500 

punktów) oraz Enea Oświetlenie (2500 punktów). 

Stan inwestycji w 2021 roku w zakresie oświetlenia na terenie Miasta i Gminy 

Szamotuły przedstawiał się następująco: 

 

Miejscowość Ulica Liczba punktów 

Kępa Lipowa 5 

Pamiątkowo Dworcowa 6 

Mutowo Chabrowa 1 

Jastrowo-Ostrolesie Św. Walentego 6 

Baborowo od dr powiat 

1858P 

dz.   117 4 

Przecław Sadowa 8 

Przecław Leśna (od dz. 170/17 do dz. 

171/23) do lasu 

4 

Przecław Leśna (dz. 86, 96 ) 4 

Piotrkówko Pod Lasem 8 

Lulinek Leśna 4 

Lulinek Rzemieślnicza 1 

Otorowo Kamionka 4 

Otorowo Wincentowo 6 

Przyborowo Złotej Rybki 2 

Szamotuły Sosabowskiego 1 

 

Na 2021 rok przypada łączna długość kanalizacji deszczowej na terenie Miasta                    

i Gminy Szamotuły ok. 60 km. 
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14. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                

i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w Posiadaniu "Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Szamotułch" Sp. z o.o. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono realizowane inwestycje w ramach Wieloletniego 

Planu Rozwoju  i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

będących w Posiadaniu "Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.                    

w roku 2021: 

Lp.  Nazwa 
inwestycji  

Ujęcie w 
planie 

wieloletnim 
na 2021 

Realizacja 
w roku 2021 

Rodzaj 
finansowania 

Nakłady 
2021 

zł netto 

DZIAŁ WODOCIĄGÓW 
 

1.  Połączenie 
wodociągowe 
pod rzeką Samą 

Tak 
 

tak finansowanie 
własne 

422.145,57 

2.  Stacja 
podwyższania 
ciśnienia w 
Pamiątkowie - 
Przecław 

tak tak finansowanie 
własne 

159.000,00 

3.  Budowa sieci 
wodociągowej – 
Jastrowo Huby 

tak tak finansowanie 
własne 

230.863,14 

4.  Budowa sieci 
wodociągowej 
Śmiłowo – ul. 
Powstańców 
Wlkp. 

tak tak finansowanie 
własne 

80.925,86 

5.  Uruchomienie 
studni głębinowej 
w Gałowie – 
rezerwowa nr 1 

tak tak finansowanie 
własne 

124.012,50 

6.  Stacja 
podwyższania 
ciśnienia 
Rozbudowa sieci 
Baborowo-
Baborówko 

tak tak finansowanie 
własne 

59.600,00 

7.  Inne 
- modernizacja 
przepompowni w 
Pamiątkowie 

tak  
tak 

finansowanie 
własne 

 
51.800,00 

DZIAŁ KANALIZACJI 
 

8.  Poprawa 
gospodarki 

tak tak Projekt 
współfinansowany 

1.012.270,74 
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wodno-ściekowej 
dla aglomeracji 
Otorowo – 
modernizacja i 
rozbudowa 
Oczyszczalni 
Ścieków w 
Otorowie 

z WRPO i 
WFOŚiGW 

9.  Budowa sieci 
kanalizacji 
sanitarnej w 
Otorowie ul. 
Zielona 

nie  
(2022) 

tak 
(decyzja o 

wcześniejszej 
realizacji 
celem 

osiągnięcia 
pożądanego 

efektu 
ekologicznego 
dla inwestycji 
modernizacji 

oczyszczalni w 
Otorowie) 

finansowanie 
własne 

512.692,82 

10.  Projekt i 
realizacja 
kanalizacji 
sanitarnej w 
Kępie – osiedle 
„Kamieni 
szlachetnych” 

tak nie projekt 
zrealizowało 

Miasto i Gmina  

- 

11.  Koncepcja 
rozbudowy 
oczyszczalni 
ścieków w 
Pamiątkowie lub 
połączenia z 
Szamotułami 

tak tak - 3.000,00 

12.  Modernizacja 
przepompowni 
lokalnych – 
Słoneczna, 
Baborowo, 
Wincentowo 

tak tak finansowanie 
własne 

130.800,00 

13.  Wymiana sieci 
kanalizacji 
sanitarnej pod 
torami Szamotuły 
ul. Wojska 
Polskiego 

tak tak finansowanie 
własne 

169.050,00 

14.  Modernizacja 
kraty – 
oczyszczalnia 
Szamotuły 

tak nie finansowanie 
własne 

- 
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15.  Modernizacja 
węzła 
odwadniania 
osadów 
nadmiernych – 
zakup prasy 
ślimakowej – 
oczyszczalnia 
Szamotuły 

tak tak finansowanie 
własne 

889.000,00 

16.  Wymiana toboru Tak 
 

tak finansowanie 
własne 

50.424,40 

17.  Inne w nagłych 
wypadkach 
- kontener KP 7 – 
Oczyszczalnia 
Otorowo 
- suszarnia 
słoneczna  
- przyczepa 
asenizacyjna 
- zakup 
rozrzutnika 
oczyszczalnia 
Szamotuły 

tak   
finansowanie 

własne 

 
9.570,00 
3.000,00 
42.788,50 
15.800,00 

          Nakłady na realizację Planu Wieloletniego w roku 2021 
 

3.966.743,53 

 

15. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem 

planistycznym w Gminie. Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                          

o samorządzie gminnym, uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego należy do wyłączności Rady Gminy. Według stanu na 31 grudnia 

2021r. obowiązywało 96 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wraz ze zmianami. Na koniec 2020r. miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego objęte było 9,6% powierzchni Miasta i Gminy. 

Ocena aktualności planów miejscowych została opracowana na podstawie art.32 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uchwałą nr XL/412/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 15 listopada 2017r. 

Na podstawie przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły „Oceny 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Szamotuły oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły” z 99 planów zagospodarowania przestrzennego 

uznano 13 za niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szamotuły. 

W 2021 roku realizowano politykę przestrzenną określoną w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań  
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamotuły, kontynuowano 

rozpoczęte procedury sporządzenia planów zagospodarowania oraz zmian 

obowiązujących planów zagospodarowania.  

Dnia 5 listopada 2021 r. uchwalono Uchwałą nr XXXIII/358/2021 Rady Miasta                      

i Gminy Szamotuły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu               

w rejonie ulicy Szamotulskiej w Otorowie, Gmina Szamotuły. 

Działania planistyczne w 2021 roku: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów handlu i usług 

przy ulicy Jana Pawła II w Szamotułach przyjęty uchwałą nr XXIX/285/2008  

z dnia 17 listopada 2008 r., 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego – złoża 

kruszywa naturalnego „Witoldzin A” przyjęty uchwałą nr XXVIII/273/2008                        

z dnia 20 października 2008 r., 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic                    

M. Kopernika, Zielonej i Gruszowej w Szamotułach przyjęty uchwałą                           

nr XXXVI/370/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

produkcyjnej  dla działki nr 132/4 położonej na gruntach wsi Piotrkówko przyjęty 

uchwałą nr XXXI/403/09 z dnia 29 września 2009 r., 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 

miejscowości Gąsawy, Gmina Szamotuły przyjęty uchwałą nr L/585/10 z dnia 21 

września 2010 r., 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w miejscowości Baborowo przyjęty 

uchwałą nr L/584/10 z dnia 21 września 2010 r., 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przyborowo-Myszkowo Gmina 

Szamotuły przyjęty uchwałą LII/625/10 z dnia 8 listopada 2010 r., 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wojska 

Polskiego w Szamotułach przyjęty uchwałą X/56/11 z dnia 5 maja 2011 r., 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji 

kolejowej w mieście Szamotuły przyjęty uchwałą XXII/243/2016 z dnia 1 sierpnia 

2016 r., 

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Piaskowo 

oraz części miasta Szamotuły, w rejonie ulicy Zygmunta Starego oraz rzeki Samy, 

Gmina Szamotuły przyjęty uchwałą XLVI/478/2018 z dnia 26 marca 2018 r., 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Przecław 

przyjęty uchwałą XLIX/509/2018 z dnia 28 maja 2018 r., 
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12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Jastrowo, 

Gmina Szamotuły przyjęty uchwałą X/91/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., 

13) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Szamotuły przyjęte uchwałą XVI/159/2019 z dnia 20 grudnia 2020 r., 

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Rudnik, 

Gmina Szamotuły przyjęty uchwałą XVI/158/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., 

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 

Szkolnej w Pamiątkowie, Gmina Szamotuły przyjęty uchwałą XX/208/2020 z dnia 

22 lipca 2020 r., 

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 

Rzecznej w Szamotułach, Gmina Szamotuły przyjętego uchwałą XXII/240/2020             

z dnia 28 października 2020 r., 

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 

Świętego Walentego w części wsi Jastrowo-Ostrolesie, Gmina Szamotuły 

przyjętego uchwałą XII/239/2020 z dnia 28 października 2020 r., 

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Gąsawy, 

Gmina Szamotuły przyjętego uchwałą XXXIII/357/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. 

 

 

 

 

16. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta                      

i Gminy Szamotuły 

 

W 2021 roku Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Szamotuły 

realizując cele zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Szamotuły podjął działania polegające na: 

1) kontroli wypełniania obowiązków określonych w  regulaminie utrzymania czystości                        

i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły; wykonuje Straż Miejska  

w Szamotułach, upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły 

pracownicy oraz inne osoby i przedsiębiorcy upoważnieni przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Szamotuły: 

a) kontroli prawidłowości przestrzegania zasad selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych przez właścicieli nieruchomości. 

2) utrzymaniu czystości i porządku nieruchomości służących do użytku publicznego, 
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3) informowaniu o obowiązku i terminach deratyzacji, 

4) udostępnieniu mieszkańcom Gminy oddawania przeterminowanych leków                                   

do wyznaczonych punktów (apteki) w celu utylizacji, 

5) udostępnieniu Miejskiego Punktu Elektroodpadów (możliwość oddania 

małogabarytowych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych), 

6) prowadzeniu PSZOK i Mobilnego PSZOK (przyjmowanie odpadów od właścicieli 

nieruchomości) wraz z późniejszym zagospodarowaniem zebranych odpadów, 

7) wyłapywaniu i umieszczaniu w schronisku zwierząt pozostawionych bez opieki, 

8) zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, a tym samym zmniejszaniu udziału niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w całym strumieniu odpadów, 

9) udostępnieniu darmowej aplikacji mobilnej Eco Harmonogram, dotyczącej 

odpadów komunalnych (aplikacja posiada między innymi funkcję terminarza 

odbioru odpadów, wyszukiwarkę – gdzie należy wrzucić dany odpad, informacje 

na temat działania PSZOK, Mobilnego PSZOK oraz wskazówki jak sortować 

odpady). 
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IV. Realizacja uchwał Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z 2021 r. 

  

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia  

W sprawie: 

Wykonanie uchwały: 

1 XXVI/275/2021 

 

 

27.01.2021 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 

Wykonanie uchwały: 

1. Zlecono wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego 9.02.2021  

2. Potwierdzono aktualności operatu szacunkowego - 12 lutego 

2021 r. 

3) Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży - 15 lutego 2021 r. 

4) Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 15 lutego 2021 r.: 

- bonifikata - 80%, 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 

22.756,00 zł, 

- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 1.099,20 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

23.855,20 zł 

5) Oświadczenia najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 

15 marca 2021 r. 

2 XXVI/276/2021 

 

27.01.2021 

 

zmiany uchwały Nr XV/148/2019 Rady Miasta i Gminy 

Szamotuły z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie 

górnych opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

oraz w sprawie górnych stawek za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani                         

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwała 

ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 3.02.21 r. poz.  1030. 

Na mocy uchwały określono górną stawkę opłat ponoszone przez 

właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości 

położonych w granicach Miasta i Gminy Szamotuły: - 130 za za 1 m3 

nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków, - 90 zł 

za 1 m3 nieczystości ciekłych z pozostałych zbiorników 

bezodpływowych.  
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3 XXVI/277/2021 

 

27.01.2021 

 

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Szamotułach – Spółka z o.o. na lata 

2021-2024 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

4 XXVI/278/2021 

 

27.01.2021 

 

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała zrealizowana. Akt.not.Rep. A 3114/21 z dnia 24.03.2021 

dz.3748/7 Szamotuły, Cena 286 zł brutto. 

5 XXVI/279/2021 

 

27.01.2021 

 

zasad oraz warunków udzielania i wysokości bonifikat 

przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Z chwilą wejścia w życie przedmiotowej uchwały wszystkie złożone 

wnioski dotyczące wykupu gminnych lokali mieszkalnych są 

procedowane według nowych zasad. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego  

z 1.03.2021 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 7 uchwały. 

6 XXVI/280/2021 

 

27.01.2021 

 

nadania nazwy ulicy położonej w Szamotułach 

(Tymiankowa) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwała 

ogłoszona Dz. Urz. Woj. Wlkp. 3.02.21r. Poz. 1031. 

7 XXVII/281/2021 

 

24.02.2021 

 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Komisja przeprowadziła kontrole obejmujące zagadnienia związane z 

wydaniem opinii o sprawozdaniu Burmistrza MiG Szamotuły                    

z wykonania budżetu MiG Szamotuły i opracowaniem wniosku 

absolutoryjnego, a także kontrole problemowe: realizacji zadań                  

z zakresu komunikacji miejskiej w 2021r. ; analizę gospodarki 

finansowej Centrum  Usług Wspólnych w Szamotułach; analizę 

zadań realizowanych przez Wydział Promocji, Komunikacji                          

i Współpracy Zagranicznej; podziału i wykorzystania dotacji                   

dla klubów sportowych Baborówko i Otorowo. 

8 XXVII/282/2021 

 

24.02.2021 

 

wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Miasta               

i Gminy Szamotuły na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwała 

została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 4..03.21r. poz. 1925. 
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9 XXVII/283/2021 

 

24.02.2021 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 

1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do sprzedaży - 08 marca 2021 r. 

2. Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem 

oświadczenia) ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 08 

marca 2021 r.: 

- bonifikata: 80% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu 

bonifikaty: 37.871,00 zł 

- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 5.817,60 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

43.688,60 zł 

3. Oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 

09 kwietnia 2021 r.  

4. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu z 

rejestru gruntu i kartoteki budynku - 21 kwietnia 2021 r. 

5. Złożono wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 21 kwietnia 2021 r.  

6. Wypis z rejestru gruntu i kartoteki budynku - 29 kwietnia  

2021 r. 

7. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o 

wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego - 

14 maja 2021 r. 

8. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego - 21 maja 

2021 r. 

9. Mapa zasadnicza - 30 kwietnia 2021 r.  

10. Podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta i 

Gminy Szamotuły a nabywcą - 27 maja 2021 r. 

11. Wniesiono opłaty przez nabywcę za lokal mieszkalny wraz z 

udziałem w gruncie w wysokości: 43.688,60 zł 

12. Wystawiono faktury Nr 000386/21/70005/UMIG na nabywcę, 

przez Miasto i Gminę Szamotuły - 14 czerwca 2021 r.  

13. Podpisanie Aktu notarialnego - Repertorium A nr 4441/2021 -  

     30 czerwca 2021 r. 

10 XXVII/284/2021 

 

24.02.2021 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 

1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży - 08 marca 2021 r. 

2. Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 08 marca 2021 r.: 

- bonifikata: 74% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu 

bonifikaty: 44.283,20 zł 

- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 2.371,72 zł 
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- uznane nakłady: 20.191,00 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

46.654,92 zł 

3. Oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 

12 marca 2021 r.  

4. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu z 

rejestru gruntu i kartoteki budynku - 21 kwietnia 2021 r. 

5. Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 21 kwietnia 2021 r.  

6. Wypis z rejestru gruntu i kartoteki budynku - 29 kwietnia / 

    2021 r. 

7. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego - 21 maja 

2021 r. 

8. Podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta i 

Gminy Szamotuły a nabywcą - 27 maja 2021 r. 

9. Mapa zasadnicza - 30 czerwca 2021 r.  

10. Wniesienie opłat przez nabywcę za lokal mieszkalny wraz z 

udziałem w gruncie w wysokości: 46.654,92 zł 

11. Wystawienie faktury Nr 000389/21/70005/UMIG na nabywcę, 

przez Miasto i Gminę Szamotuły - 21 czerwca 2021 r.  

12. Podpisanie Aktu notarialnego - Repertorium A nr 7068/2021  

     - 29 czerwca 2021 r. 

11 XXVII/285/2021 

 

24.02.2021 

 

nieodpłatnego nabycia przez Miasto i Gminę Szamotuły 

niezabudowanej nieruchomości położonej                             

w miejscowości Żalewo 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

12 XXVII/286/2021 

 

24.02.2021 

 

określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu . Uchwała 

została ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Wlkp. 4..03.21r. poz. 1920. 

Wykonano uchwałę poprzez: zapewnienie bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku, opiece nad wolno żyjącymi kotami, 

wykonywaniu obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji w schronisku 

dla zwierząt, poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt                 

ze schroniska, usypianiu ślepych miotów, odławianiu bezdomnych 

zwierząt,  zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej                     

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wskazaniu 

gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, realizacji planu sterylizacji lub kastracji zwierząt, 

przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych 

osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 
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13 XXVII/287/2021 

 

24.02.2021 

 

określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Miasta i Gminy Szamotuły, trybu postępowania                  

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia 

na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła                     

na proekologiczne urządzenia grzewcze 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu  Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Wlkp. 

4..03.21r. Poz. 1921. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

uchwałą nr 9/518/2021 z 24.03.21r. stwierdziło nieważność w części 

obejmującej : w § 1 ust. 13; w § 2 ust. 3 zdanie drugie: 

„Ewentualne przedłużenie terminu  składania wniosków będzie 

podawane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na stronie  

www.bip.szamotuly.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 

Szamotuły i na tablicach ogłoszeń w sołectwach”; w załączniku nr 1  

„wniosek o dotację ...” w cz. I „Dane wnioskodawcy” wyrażenie „4. 

Seria i nr dowodu osobistego wydanego przez ...”; pozycję pn. 

„Klauzula informacyjna – realizacja umów cywilnoprawnych”                

wraz z treścią w niej zawartą z powodu sprzeczności z przepisami 

wynikającymi z uzasadnienia. 

Na mocy uchwały określono zasady udzielania dotacji celowej                   

z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające             

na wymianie źródeł ciepłą na proekologiczne urządzenia grzewcze.   

Kwota udzielonej dotacji w 2021 r. to 597.508,35 zł.  

14 XXVII/288/2021 

 

24.02.2021 określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Miasta i Gminy Szamotuły na zadania 9. polegające na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest                             

z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta               

i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu.  Uchwała została ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Wlkp. 

4..03.21r. poz. 1922 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą                 

nr 9/519/2021 z 24.03.21r.  Stwierdziło nieważność uchwały                   

w części obejmującej: w § 3 ust. 5, w § 7 wyrażenie w brzmieniu: 

”nie dłużej niż”; w zał. nr 1 pn. Wniosek o dotację ...” w cz. I „Dane 

wnioskodawcy” wyrażenie „4. Seria i nr dowodu osobistego 

wydanego przez ...”; pozycję pn. „Klauzula informacyjna – realizacja 

umów cywilnoprawnych” wraz z treścią w niej zawartą, z powodu 

sprzeczności z przepisami wskazanymi w uzasadnieniu;   

- w zakresie § 5 ust. 2 podjęta została z naruszeniem przepisów 

wskazanych w uzasadnieniu – naruszenie ma charakter nieistotny. 

na mocy uchwały określono zasady udzielania dotacji celowej                     

z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły i sposobu jej rozliczania na 

zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z 

nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy 

Szamotuły. Kwota udzielonej dotacji w 2021 r. to 19.787,28 zł. 

http://www.bip.szamotuly.pl/
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15 XXVII/289/2021 24.02.2021 zwolnienia z opłaty pobranej i należnej                              

od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń                    

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta                   

i Gminy Szamotuły za rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu.  Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

4..03.21r. Poz. 1923. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem 

nadzorczym z 31.03.21 r. orzekł nieważność § 4 uchwały                          

w zakresie zwrotu „wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r."                      

ze względu na istotne naruszenie prawa.   

 

16 XXVII/290/2021 24.02.2021 rozpatrzenia skargi mieszkańców Baborówka                      

na działania Sołtysa Baborówko 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu                            

oraz wnoszącym skargę. 

Przedmiot skargi: hałas podczas imprez organizowanych w świetlicy 

wiejskiej. Rada uznała skargę za bezzasadną.  Odpis uchwały                      

z uzasadnieniem przekazano wnoszącym skargę.  

 

17 XXVII/291/2021 24.02.2021 uznania za zasadną petycji Wspólnoty mieszkaniowej 

w Lipnicy 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącym petycję. 

Przedmiot petycji: dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki 

odpadów. Rada uznała petycję za zasadną. Odpis uchwały 

przekazano wnoszącym petycję oraz ZGK. Prezes Zarządu ZGK 

wyjaśnił, że były  przejściowe problemy z odbiorem odpadów                 

z dzwonów na skutek  awarii pojazdu specjalistycznego                             

do ich odbioru. 

 

18 XXVII/292/2021 24.02.2021 rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego z dnia 

14 grudnia 2020r. 

 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącemu petycję. 

Przedmiot petycji: zobowiązanie Rządu RP do uzyskania gwarancji 

ze strony  producentów szczepionek o przyjęciu kosztów 

finansowych i prawnych w przypadku wystąpienia niepożądanych 

odczynów poszczepiennych. Rada uznała petycję za bezzasadną. 

Odpis uchwały przekazano wnoszącemu petycję.  
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19 XXVII/293/2021 24.02.2021 rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 

14 grudnia 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącemu petycję. 

Przedmiot petycji: zobowiązanie Rządu RP do uzyskania gwarancji 

ze strony producentów szczepionek o przyjęciu kosztów finansowych 

i prawnych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. Rada uznała petycję za bezzasadną. Odpis 

uchwały przekazano wnoszącemu petycję.        

20 XXVII/294/2021 24.02.2021 nieuwzględnienia petycji Pani Teresy Garland 

dotyczącej zniesienia obostrzeń na terenie gminy 

związanych z pandemią koronawirusa 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącej petycję. 

Rada uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Rada 

Miasta i Gminy Szamotuły może podejmować uchwały tylko                       

w granicach jej zadań. Odpis uchwały przekazano wnoszącej 

petycję.  

21 XXVIII/295/2021 21.04.2021 w sprawie wprowadzenia za część roku 2021, 

zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub 

ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, przedsiębiorców prowadzących 

działalność ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w 

podklasie 56.10.A lub w podklasie 56.30.Z , których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku                

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu i Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. dn. 28.04.21r. Poz. 3529. 

22 XXVIII/296/2021 21.04.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu (dotacja celowa na 

realizację zadania pn. „Program leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 

mieszkańców Województwa Wielkopolskiego” w 

kwocie 100.000 zł.) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu i Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

23 XXVIII/297/2021 21.04.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                    

Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 

30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 
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Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki 

budżetowe dokonały aktualizacji uchwały budżetowej w części ich 

dotyczącej oraz przystąpiono do realizacji wprowadzonych  zmian. 

24 XXVIII/298/2021 21.04.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                    
Nr XXV/267/20 z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie 
Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 
Szamotuły na lata 2021 – 2024 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. 

25 XXVIII/299/2021 21.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej, niezabudowanej położonej w Szamotułach, 

przy ulicy Wiosny Ludów 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu-zrealizowana 

26 XXVIII/300/2021 21.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowych, niezabudowanych położonych w Lipnicy 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 5.11.2021 r. sprzedano działki 

76/7, 76/8, 76/23 i 76/24 za kwotę 244 420,00 zł. W dniu 10.03.2022 r. 

odbył się II przetarg. 

27 XXVIII/301/2021 21.04.2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto i Gminę 

Szamotuły zabudowanej nieruchomości położonej              

w Gałowie 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała w tarkcie realizacji. Złożono wniosek do KOWR w Warszawie 

o nieodpłatne oddanie działki nr 98/5 położonej w Gałowie 

28 XXVIII/302/2021 21.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała zrealizowana. Akt not.rep. A 7984/21z dnia 21.07.2021, 

dz.241/4, 241/5Pamiątkowo. Cena 123 zł brutto 

29 XXVIII/303/2021 21.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Justyny Moryl                 

z dnia 14 stycznia 2021r. 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącej petycję.  

Wnosząca petycję domaga się nie przyjmowania szczepionki                     

i wzięcia w obronę mieszkańców narażonych na niebezpieczeństwo    

i utratę  przysługujących im praw. Rada uznała petycję                          

za bezzasadną. Odpis uchwały przekazano wnoszącej petycję.  
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30 XXVIII/304/2021 21.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Krystiana Moryl             

z dnia 14 stycznia 2021r. 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącemu petycję. 

Wnoszący petycję domaga się nie przyjmowania szczepionki                      

i wzięcia w obronę mieszkańców narażonych na niebezpieczeństwo                

i utratę  przysługujących im praw. Rada uznała petycję                                               

za bezzasadną. Odpis uchwały przekazano wnoszącej petycję. 

31 XXVIII/305/2021 21.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland                  

z dnia 9 lutego 2021r. 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącej petycję. 

Przedmiot petycji: przeprowadzenie referendum ludowego w celu 

wdrożenia nowego Kodeksu wyborczego  oraz nowego ustroju 

prezydencko-ludowego. Rada uznała petycję za bezzasadną. Odpis 

uchwały przekazano wnoszącej petycję.  

32 XXVIII/306/2021 21.04.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland               

z dnia 23 lutego 2021r. 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

wnoszącej petycję. 

Przedmiot petycji: poparcie dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego, Społecznego Komitetu  Konstytucyjnego. Rada 

uznała petycję za  bezzasadną. Odpis uchwały przekazano                     

p. Garland.  

33 XXIX/307/2021 16.06.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Szamotuły wotum zaufania 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Rada udzieliła wotum zaufania.  

34 XXIX/308/2021 16.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2020 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta                       

i Gminy Szamotuły za 2020 rok 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu                    

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Sprawozdanie 

zostało ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 25.06.21 r. pod poz. 5099. 

Rada zatwierdziła sprawozdania.  

35 XXIX/309/2021 16.06.2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 

Szamotuły z wykonania budżetu za 2020 r. 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu                 

i RIO w Poznaniu. Rada udzieliła absolutorium.  
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36 XXIX/310/2021 16.06.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 
Uchwała została ogłoszona w   Dz. Urz. Woj. Wlkp. 22.06.21 r.               
pod poz. 5000. 

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z 19.07.21r. 

orzekł nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.   

37 XXIX/311/2021 16.06.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                      

Nr XXIII/244/20 z dnia 12 listopada 2020 roku 6.                

w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

38 XXIX/312/2021 16.06.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                      

Nr XLVII/561/2014 Rady Miasta i Gminy                               

w Szamotułach  z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta i gminy Szamotuły 

Programu „Szamotuły - Dobre miejsce dla rodziny” 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

39 XXIX/313/2021 16.06.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XV/149/2019 z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

korzystania ze Stacjonarnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy 

Szamotuły oraz Regulaminu korzystania z Mobilnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

dla Miasta i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 24.06.21 r.                 

pod poz. 5075. 

Na mocy uchwały określono nowe godziny otwarcia PSZOKu. 

40 XXIX/314/2021 16.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej (ul. Wroniecka 9/3) 

1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu     nieruchomości przeznaczonej 

do sprzedaży - 12 lipca 2021 r. 

2. Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 12 lipca 2021 r.: 

- bonifikata: 80% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu 

bonifikaty: 37.876,00 zł 
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- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 1.231,80 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

39.107,80 zł 

3.  Oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego 

- 12 sierpnia 2021 r.  

4. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu 

z rejestru gruntu i kartoteki budynku - 25 sierpnia 2021 r. 

5. Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 25 sierpnia 2021 r.  

6. Wypis z rejestru gruntu i kartoteki budynku - 30 sierpnia 2021 r. 

7. Mapa zasadnicza - 30 sierpnia 2021 r.  

8. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o 

wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego - 

21 września 2021 r. 

9. Podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta i 

Gminy Szamotuły a nabywcą - 04 października 2021 r. 

10. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego - 06 

października 2021 r. 

11. Wniesienie opłat przez nabywcę za lokal mieszkalny wraz z 

udziałem w gruncie w wysokości: 39.107,80 zł 

12. Wystawienie faktury Nr 000713/21/70005/UMIG na nabywcę, 

przez Miasto i Gminę Szamotuły - 19 października 2021 r.  

13. Podpisanie Aktu notarialnego - Repertorium A nr 7792/2021  

     - 29 października 2021 r. 

41 XXIX/315/2021 16.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej  (ul. 3 Maja 6/5) 

Wykonanie uchwały: 

1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży - 12 lipca 2021 r. 

2. Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 12 lipca 2021 r.: 

- bonifikata: 80% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu 

bonifikaty: 20.764,60 zł 

- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 1.184,80 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

21.949,40 zł 

3. Oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 

21 lipca 2021 r.  

4. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu 

z rejestru gruntu i kartoteki budynku - 25 sierpnia 2021 r. 

5. Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 25 sierpnia 2021 r.  

6. Wypis z rejestru gruntu i kartoteki budynku – 30 sierpnia 2021 r. 
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7. Mapa zasadnicza - 30 sierpnia 2021 r.  

8. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o 

wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego - 

21 września 2021 r. 

9. Podpisanie protokołu uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta i 

Gminy Szamotuły a nabywcą - 04 października 2021 r. 

10. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego - 06 

października 2021 r. 

11. Wniesienie opłat przez nabywcę za lokal mieszkalny wraz z 

udziałem w gruncie w wysokości: 21.949,40 zł 

12. Wystawienie faktury Nr 000703/21/70005/UMIG na nabywcę, 

przez Miasto i Gminę Szamotuły - 12 października 2021 r.  

13. Podpisanie Aktu notarialnego - Repertorium A nr 12368/2021  

     - 27 października 2021 r. 

42 XXIX/316/2021 16.06.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/153/2019 Rady 

Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 grudnia 2019 r.                

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele nie związane                      

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 24.06.21 r.                  

pod poz. 5076. 

Wprowadzenie nowej obniżonej stawki za zajęcie pasa drogowego 

na ogródki gastronomiczne (0,50 zł / m2). Uchwała weszła w życie 

w dniu 8 lipca 2021 r. 

 

43 XXIX/317/2021 16.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Szamotulskiemu (zadanie  „Przebudowa Drogi 

Powiatowej nr 1855 Śmiłowo-Gałowo od kilometra 

0+035,44-40 do km 2+100,00 Śmiłowo-Jastrowo wraz 

z budową ronda w miejscowości Jastrowo                        

w wysokości 200.000 zł.) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu                 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu                      

na przedmiotowe zadanie w kwocie 200.000 zł. 

44 XXIX/318/2021 16.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu (na opracowanie 

dokumentacji pod nazwą 'Wstępne studium 

planistyczno-prognostyczne  dla projektu w ramach 

programu Kolej Plus) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu                 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 
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45 XXIX/319/2021 16.06.2021 w sprawie nadania nazw ulic położonych                            

w Szamotułach (ul. Imbirowa, ul. Wiesiołkowa                       

i ul. Zbożowa) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 24.06.21 r.               
pod poz. 5086. 

46 XXIX/320/2021 16.06.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kępie              

(ul. Nektarynkowa) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 24.06.21 r.              
pod poz. 5077. 

47 XXIX/321/2021 16.06.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

48 XXIX/322/2021 16.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej, niezabudowanej położonej w Gałowie 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała w trakcie realizacji. Złożono wniosek do KOWR w Warszawie 

o nieodpłatne oddanie działki nr 105/6 położonej w Gałowie 

49 XXIX/323/2021 16.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej, zabudowanej położonej w Szamotułach, 

przy ulicy Składowej 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 12.11.2021 r. odbył się I przetarg 

ustny nieograniczony z wynikiem negatywnym. W chwili obecnej 

zawarta jest umowa dzierżawy na działkę nr 3596/6 położoną w 

Szamotułach, przy ulicy Składowej. 

 

50 XXIX/324/2021 16.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonych w obrębie Kępa, gmina Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała Zrealizowana. W dniu 1.12.2021 r. zawarte zostały akty 

notarialne nabycie działek nr 29/16, 29/339, 215 i 20/119 położonych 

w Kępie. 

51 XXIX/325/2021 16.06.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                                  

Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły 22.                

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 
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Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został  Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki budżetowe dokonały 

aktualizacji uchwały budżetowej w części ich dotyczącej oraz 

przystąpiono do realizacji wprowadzonych  zmian. 

52 XXIX/326/2021 16.06.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                      

Nr XXV/267/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 

30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2021 – 

2024 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przekazany został  Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

53 XXX/327/2021 11.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta 

i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu, przekazano 

wnioskodawcy – Stowarzyszeniu Społecznemu na Rzecz Dzieci                    

i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach. Burmistrz zawarł  

umowę  ze Stowarzyszeniem dnia 12.08.21r.  Herb umieszczony 

został na cegiełkach zbiórki publicznej prowadzonej przez  

Stowarzyszenie.  

54 XXX/328/2021 11.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Szamotuły (Lulinek, dz. 84/5) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

55 XXX/329/2021 11.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Szamotuły (Otorowo, dz. 671/5                    

i 145) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała zrealizowana. Akt not. rep. A 11689/21 z dnia 11.10.2021, 

Dz. 145,671/5Otorowo. Cena 2686,32zł brutto. 

56 XXX/330/2021 11.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Szamotuły (m. Witoldzin, obręb 

Pamiątkowo, dz. 110/2) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała zrealizowana. Akt not. rep A 11675/21 z dnia11.10.2021, 

Dz. 110/2Pamiątkowo.Cena 68,88 zł brutto 

57 XXX/331/2021 11.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Szamotuły  (Piotrkówko, dz. 96/1) 
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Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała zrealizowana. Akt not.rep.A11654/21 z dnia 11.10.2021,Dz.nr 

96/1Piotrkówko.Cena 92,25zł brutto 

 

58 XXX/332/2021 11.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, położonej w Szamotułach, 

przy ulicy Dworcowej 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu . 

Uchwała zrealizowana. W dniu 10.12.2021 zawarty został akt 

notarialny na sprzedaż działki nr 3577/25 położonej w Szamotułach, 

przy ul. Dworcowej za kwotę 79 682,00 zł brutto. 

59 XXX/333/2021 11.08.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku                   

o dodatek mieszkaniowy 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwała 

została ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Wlkp. 13.08.21 r. pod poz. 6391. 

60 XXXI/334/2021 6.09.2021 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 

Wykonanie uchwały: 

1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży - 20 września 2021 r. 

2. Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 20 września 2021 r.: 

- bonifikata: 80% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 

24.625,00 zł 

- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 598,00 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

25.223,00 zł 

3. Oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego - 

11 października 2021 r.  

4. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego o wydanie wypisu z 

rejestru gruntu i kartoteki budynku - 16 listopada 2021 r. 

5. Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 16 listopada 2021 r.  

6. Wypis z rejestru gruntu i kartoteki budynku – 16 listopada 2021 r. 

7. Mapa zasadnicza - 16 listopada 2021 r.  

8. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o 

wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego  

- 17 listopada 2021 r. 
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61 XXXI/335/2021 6.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu . Uchwała 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 9.09.21r. pod poz. 6854. 

Zmiana  uchwały dotyczy wyłącznie harmonogramu konsultacji  

(opis czynności i terminy) i w tym zakresie załącznik nr 1                      

do uchwały otrzymał  nowe brzmienie.  

62 XXXI/336/2021 6.09.2021 uznania skargi Pani A.K. na Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szamotułach za niezasadną 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Przedmiot skargi: uciążliwy  współwłaściciel domu, niedostateczna 

pomoc ze strony Gminy.  

63 XXXI/337/2021 6.09.2021 udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 
Wielkopolskiemu . 

64 XXXI/338/2021 6.09.2021 udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. 

65 XXXI/339/2021 6.09.2021 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV/266/20 Rady 

Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Szamotuły na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki budżetowe dokonały 

aktualizacji uchwały budżetowej w części ich dotyczącej oraz 

przystąpiono do realizacji wprowadzonych  zmian. 

66 XXXI/340/2021 6.09.2021 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV/267/20                  

z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie Wieloletniej 

prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 

2021 – 2024 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. 

67 XXXI/341/2021 6.09.2021 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

(kredyt w kwocie 8.000.000 zł na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy 

Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

pożyczek i kredytów). 
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Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano RIO w Poznaniu oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. 

68 XXXI/342/2021 6.09.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa             

w Mieście i Gminie Szamotuły w roku szkolnym 

2021/2022 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwałę 

ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 13.10.21 r. pod poz. 7654. 

69 XXXI/343/2021 6.09.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                           

Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 

30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  do Regionalnej Izby Obrachunkowej                       

w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki budżetowe dokonały 

aktualizacji uchwały budżetowej w części ich dotyczącej oraz 

przystąpiono do realizacji wprowadzonych  zmian. 

70 XXXII/344/2021 7.10.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki tej opłaty 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu i Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.. Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. 13.10.21 r. pod poz. 7653. 

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 35,00 

zł za osobę miesięcznie. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w przypadku stwierdzenia niedopełnienia 

obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 

70,00 zł za osobę miesięcznie. 

 

71 XXXIII/345/2021 5.11.2021 w sprawie Miejsko-Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

72 XXXIII/346/2021 5.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w obrębie Kępa, gmina Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwała 

zrealizowana. Nabycie działki nr 29/338 położonej w Kępie za kwotę 

35,00 zł brutto 

73 XXXIII/347/2021 5.11.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                       

Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 

30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 
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Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej                      

w Poznaniu oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki budżetowe dokonały 

aktualizacji uchwały budżetowej w części ich dotyczącej oraz 

przystąpiono do realizacji wprowadzonych  zmian. 

74 XXXIII/348/2021 5.11.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku                  

od nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej                      

w Poznaniu oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu, uchwała ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp.  23.11.21r. poz. 8690. Na sesji 24.11.21 r. 

rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                                              

z 5.11.21r. (omyłki pisarskie). 

75 XXXIII/349/2021 5.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej ul. (ul. Braci Czeskich 9/5, Szamotuły). 

 1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży - 22 listopada 2021 r. 

2. Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 22 listopada 2021 r.: 

- bonifikata: 51% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 

72.872,31 zł 

- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 2.272,62 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

75.144,93 zł 

3. Oświadczenie najemcy o zamiarze wykupu lokalu mieszkalnego -     

30 listopada 2021 r. - rezygnacja 

76 XXXIII/350/2021 5.11.2021 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej (ul. Wroniecka 39/4, Szamotuły) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała została unieważniona uchwałą NR XXXIV/366/2021 z dnia 

24.11.2021 r. z uwagi na omyłkę pisarską. 

77 XXXIII/351/2021 5.11.2021 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej (ul. Sportowa 23/9, Szamotuły) 

Wykonanie uchwały: 

1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży - 22 listopada 2021 r. 

2. Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 22 listopada 2021 r.: 

- bonifikata: 34,5% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 

78.417,26 zł 
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- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 1.919,15 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

80.919,15 zł. 

78 XXXIII/352/2021 5.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy  Szamotuły (Lulinek) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. W trakcie 

realizacji. 

79 XXXIII/353/2021 5.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Szamotuły (Szamotuły) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. W trakcie 

realizacji. 

80 XXXIII/354/2021 5.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej, położonej w Szamotułach, przy ulicy 

Łąkowej 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. W trakcie 

realizacji. 

81 XXXIII/355/2021 5.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowych, niezabudowanych położonych                       

w Szamotułach, przy ulicy 3 Maja 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwała w trakcie realizacji - wycena nieruchomości. 

82 XXXIII/356/2021 5.11.2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy 

Szamotuły nr XLIX/509/2018 z dnia 28 maja 2018 

roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu 

części wsi Przecław 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu, do Sądu 

Rejonowego w Szamotułach. W trakcie realizacji. 

83 XXXIII/357/2021 5.11.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

części wsi Gąsawy, gmina Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu, do Sądu 

Rejonowego w Szamotułach. W trakcie realizacji. 

 

84 XXXIII/358/2021 5.11.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 

Szamotulskiej  w Otorowie, gmina Szamotuły 
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Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu, uchwała 

ogłoszona w Dz.  Urz. Woj. Wlkp. 23.11.21r. poz 8695. Odpis 

przesłano również do Sądu Rejonowego w Szamotułach. 

W trakcie realizacji. 

85 XXXIII/359/2021 5.11.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana I.H na Burmistrza 

Miasta i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu                          

i wnoszącemu skargę. 

Przedmiot  skargi: bezczynność polegająca na braku wydania decyzji 

nakazującej  usunięcie osadów ściekowych z pola. Rada uznała 

skargę za  bezzasadną. Odpis uchwały przekazano wnoszącemu 

skargę.  

 

86 XXXIV/360/2021 24.11.2021 w sprawie zmiany uchwały oraz sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie  

określenia wysokości stawek podatku                                 

od nieruchomości 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                   
w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. Uchwałę ogłoszono 
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 3.12.21 r. pod poz. 9299. 

87 XXXIV/361/2021 24.11.2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                   

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.                     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na rok 2022” 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

88 XXXIV/362/2021 

 

24.11.2021 w  sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Spółki: Centrum  Sportu 

Szamotuły - Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach. 

(przeniesienie na Spółkę własności nieruchomości 

położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 6, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

3482/7 obręb: Szamotuły, o powierzchni 3 004 m2 , z 

trybuną piłkarską przy stadionie miejskim, o wartości 

rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego 

na kwotę 90 623,00 zł. , w zamian za objęcie przez 

Miasto i Gminę Szamotuły udziałów powstałych 

poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki). 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 
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89 XXXIV/363/2021 

 

24.11.2021 w  sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych  

niepochodzących z pobranej opłaty                                    

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej                          

w Poznaniu oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu.   

90 XXXIV/364/2021 

 

24.11.2021 w sprawie  wprowadzenia zmian do Uchwały                     

Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły 6.                         

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok  2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Regionalnej Izbie Obrachunkowej                       

w Poznaniu  oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki budżetowe dokonały 

aktualizacji uchwały budżetowej w części ich dotyczącej oraz 

przystąpiono do realizacji wprowadzonych  zmian. 

91 XXXIV/365/2021 

 

24.11.2021 w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 

przetargu ustnego, nieograniczonego,  nieruchomości 

lokalowej, położonej w Krzeszkowicach 47  nr 2 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Procedowanie sprzedaży rozpoczęto w styczniu 2022 r. 

92 XXXIV/366/2021 

 

24.11.2021 w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

lokalowej (ul. Wroniecka 39/4) 

Wykonanie uchwały: 

1. Wywieszono i zamieszczono w lokalnej prasie (podanie do 

publicznej wiadomości) wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży - 06 grudnia 2021 r. 

2.Wystosowano pisma do najemcy (wraz z drukiem oświadczenia) 

ze wskazaniem zasad i kwoty zbycia lokalu - 22 listopada 2021 r.: 

- bonifikata: 80,0% 

- wycena zbycia lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu bonifikaty: 

28.390,80 zł 

- wycena za udział w prawie własności gruntu po uwzględnieniu 

bonifikaty: 1.477,00 zł 

- łączna kwota za wykup mieszkania wraz z udziałem w gruncie: 

29.867,80 zł. 

93 XXXIV/367/2021 

 

24.11.2021 W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością gruntową nieruchomości będącej 

własnością  Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

94 XXXIV/368/2021 

 

24.11.2021 w  sprawie Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  rok 2022 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 



 

78 

 

95 XXXIV/369/2021 

 

24.11.2021 w  sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

96 XXXV/370/2021 

 

14.12.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                      

Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły2.                  

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok  

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                 
w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

97 XXXV/371/2021 

 

14.12.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                       

Nr XXV/267/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 

Szamotuły na lata 2021 – 2024 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                 

w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Na podstawie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej 

dokonano aktualizacji  Wieloletniej prognozy finansowej  

98 XXXV/372/2021 

 

14.12.2021 w sprawie Miejsko Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2022 – 2024 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

99 XXXV/373/2021 

 

14.12.2021 w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2021-2024                 

z perspektywą do 2028 roku'' 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu.   

Uchwałą został przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Miasta              

i Gminy Szamotuły na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.  

100 XXXV/374/2021 

 

14.12.2021 w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta                

i Gminy Szamotuły 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano Wojewodzie Wielkopolskiemu,                      

do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wlkp.   W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 

1038 opublikowano ustawę z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, 

ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany wprowadzono m.in. w 

ustawie o samorządzie gminnym. Rozszerzono treść art. 5b który w 

nowym brzmieniu stanowi, że gmina podejmuje działania na rzecz 

wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród 

mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując                    

ją w sprawy dla niej istotne. Jednocześnie na rady gmin, w których 

przed dniem wejścia w życie ustawy utworzono młodzieżowe rady 

gmin, nałożono obowiązek dostosowania statutów młodzieżowych 
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rad do wymagań ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy (23.6.2021). 

101 XXXV/375/2021 

 

14.12.2021 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu 

Miasta i Gminy Szamotuły dla publicznych                          

i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami 

samorządu terytorialnego 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  Wojewodzie Wielkopolskiemu,                      

do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

102 XXXV/376/2021 

 

14.12.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji członków 

„Stowarzyszenia Szamotulski Rynek”  (petycja uznana 

za zasadną) 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano  wnoszącym petycję oraz Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. 

103 XXXVI/377/2021 

 

29.12.2021 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                       

Nr XXV/266/20 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 

30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2021 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                   
w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki budżetowe dokonały 
aktualizacji uchwały budżetowej w części ich dotyczącej oraz 
przystąpiono do realizacji wprowadzonych  zmian. 

104 XXXVI/378/2021 

 

29.12.2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta 

i Gminy Szamotuły, które w roku 2021 nie wygasają                            

z upływem roku budżetowego 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                         

w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Wprowadzono plan finansowych wydatków budżetu Miasta i Gminy 

Szamotuły, których nie zrealizowano w roku 2021, a zostaną 

zrealizowane najpóźniej do końca czerwca 1922 r 

105 XXXVI/379/2021 

 

29.12.2021 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Szamotuły na rok 2022 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                  
w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Uchwałę ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Wlkp. 27.01.22 r. - poz. 806. 

Na podstawie podjętej uchwały budżetowej na rok 2022 
przygotowano zarządzenie obejmujące układ wykonawczy budżetu 
dla Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostek budżetowych. 
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106 XXXVI/380/2021 

 

29.12.2021 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta                

i Gminy Szamotuły na lata 2022 – 2025 

Wykonanie uchwały: 

Odpis uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                   

w Poznaniu oraz  Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły oraz jednostki budżetowe 

przystąpiły do realizacji zadań w zakresie ich dotyczących. 

 

 

V. Budżet obywatelski 

 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 

mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków 

budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają 

uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. W roku 2021 na obszarze Miasta  

i Gminy Szamotuły funkcjonował budżet obywatelski. Mieszkańcy mogli zgłaszać 

propozycje zadań do wykonania w okresie od 27.09.2021 r. – 10.10.2021 r. 

Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego odbyło się w dniach od 4.11.2021 r. 

do 17.11.2021 roku, zaś łączna pula środków przeznaczonych na rok 2022 r. 

wyniosła 500.000,00 złotych i została rozdzielona na następujące kategorie: 

1) projekty gminne (pula gminna) – 300 000,00 zł; 

2) projekty wiejskie duże (pula wiejska duża) – 75 000,00 zł; 

3) projekty wiejskie małe (pula wiejska mała) – 125 000,00 zł. 

Wyniki głosowania opublikowano 19 listopada 2021 r. 

 

Zwycięskie projekty w poszczególnych kategoriach oraz liczbę oddanych głosów  

i wartość zadań przedstawiają tabele poniżej. Na zielono zaznaczono projekty 

wybrane do realizacji. 

 

Szamotulski Budżet Obywatelski 2022 (pula wiejska mała)  
ALOKACJA ŚRODKÓW 125 000 zł                                                                                                                                                                                                                       

Lista projektów przewidzianych do realizacji na podstawie wyników głosowania 

Lp. 
liczba 

głosów 
Nazwa projektu/zadania 

Wartość 
zadania 

Wartość 
narastająco 

Realizuje 

1. 687 
Piękne boisko 

62 200 zł 62 200 zł 
Wydział 

Inwestycji 

2. 603 
Świetlica w Gasawach - ostatni etap 

61 300 zł 123 500 zł 
Wydział 

Inwestycji 

3. 511 Remont świetlicy wiejskiej w Kąsinowie 39 100 zł 162 600 zł   

4. 313 Święto Plonów w Brodziszewie 21 000 zł 183 600 zł   

5. 263 
 Ogrodzenie terenów sportowych 

Myszkowo 18 100 zł 201 700 zł   
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Szamotulski Budżet Obywatelski 2022 (pula wiejska duża)  
ALOKACJA ŚRODKÓW 75 000 zł                                                                                                                                                                                                                        

Lista  projektów przewidzianych do realizacji na podstawie wyników głosowania 

Lp. 
Liczba 
głosów 

Nazwa projektu/zadania 
Wartość 
zadania 

Wartość 
narastająco 

Realizuje 

1. 1543 
 Doposażenie placu zabaw w Otorowie 

35 600 zł 35 600 zł 
Wydział Kultury 

Sportu 

Szamotulski Budżet Obywatelski 2022 (pula gminna)  
ALOKACJA ŚRODKÓW 300 000 zł  

Lista projektów przewidzianych do realizacji na podstawie wyników głosowania 

Lp. 
Liczba 
głosów 

Nazwa projektu/zadania 
Wartość 
zadania 

Wartość 
narastająco 

Realizuje 

1. 1113 Rowerem do "Trójki" !!! 100 000 zł 100 000 zł 
Wydział 

Inwestycji 

2. 1090 
Oświetlenie Boiska Sportowego w 

Gałowie 95 000 zł 195 000 zł 
Wydział 

Inwestycji 

3. 423 Oświetlenie uliczne Lipnica ul. Leśna 64 300 zł 259 300 zł 
Wydział 

Inwestycji 

4. 302 Budowa szatni piłkarskiej w Gąsawach 95 000 zł 354 300 zł 
 5. 272 Modernizacja placu zabaw w "Misiu" 142 300 zł 496 600 zł 
 6. 190 Fizjoterapia i osteopatia dla dzieci 150 000 zł 646 600 zł 
 7. 178 Wesołe minki dzieciaków z "Jarzębinki" 30 000 zł 676 600 zł 
 8. 146 Wiata rowerowa przy SP nr 2 22 500 zł 699 100 zł 
 9. 116 Ścieżka sensoryczna - Przedszkole nr 4 21 370 zł 720 470 zł 
 10. 105 Zatorze pod chmurką 40 500 zł 760 970 zł 

 11. 56 Szamotuły miastem dla ptaków 17 100 zł 778 070 zł 

 12. 52 Ekologiczny Miejski Zgniatacz Puszek 37 000 zł 815 070 zł 
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VI. Wnioski końcowe 

 

Mając na uwadze przedstawiony raport, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zwraca 

się do Rady Miasta i Gminy Szamotuły o udzielenie wotum zaufania na podstawie  

art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

 


