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1. Sytuacja finansowa gminy.  

 

       Rada Gminy Szczytniki przyjęła do realizacji budżet Gminy na 2021 rok uchwałą 

nr XXXII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku.  Plan dochodów zmieniany był 19 razy, 

głównie z powodu zmiany dotacji celowych, subwencji lub też innych dochodów w tym 

majątkowych.  Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku budżet przewidywał realizację dochodów 

w wysokości 48.174.835,26-zł, z czego wykonano do dnia 31 grudnia 2021 roku 

48.391.486,03-zł tj. 100,45%.   

 

      Realizacja dochodów budżetowych Gminy przedstawia się następująco:  

Realizacja dochodów gminy  
2020 2021 

dynamika  
kwota  udział  kwota  udział  

  1 2 3 4 5 6=(4-2)/2 

dochody gminy ogółem w tym      46 622 528 zł  100,0%    48 391 486 zł     100,0% 3,8% 

  

rolnictwo i łowiectwo       1 394 850 zł    3,0%      1 040 295 zł     2,1% -25,4% 

wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i 

wodę  

         804 458 zł    1,7%         730 639 zł     1,5% -9,2% 

transport i łączność        3 515 529  zł   7,5%         964 975 zł     2,0% -72,6% 

gospodarka mieszkaniowa          153 683  zł   0,3%         160 300 zł     0,3% 4,3% 

administracja publiczna          234 490  zł   0,5%           97 179 zł    0,2% -58,6% 

urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

          43 165   zł  0,1%            1 606  zł   0,0% -96,3% 

bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
          10 000   zł  0,0%          40 500 zł     0,1% 305,0% 

dochody od osób prawnych, 

fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

      6 646 897  zł   14,3%     6 759 158 zł    14,0% 1,7% 

Różne rozliczenia ( subwencja 

oświatowa i wyrównawcza 
    15 972 197  zł   34,3%    21 411 637 zł     44,2% 34,1% 

oświata i wychowanie        1 469 229  zł   3,2%      1 506 631 zł     3,1% 2,5% 

pomoc społeczna          661 521  zł   1,4%         578 927 zł     1,2% -12,5% 

edukacyjna opieka 

wychowawcza 
         117 901  zł   0,3%           95 849 zł     0,2% -18,7% 

rodzina      13 653 163  zł   29,3%    13 089 631 zł     27,0% -4,1% 

gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
      1 885 445  zł   4,0%      1 860 537 zł     3,8% -1,3% 

kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
          60 000   zł  0,1%           21 000 zł     0,0% -65,0% 

dochody bieżące      40 457 606  zł   86,8%    42 250 954 zł     87,3% 4,4% 

dochody majątkowe        6 164 922  zł   13,2%      6 140 532 zł     12,7% -0,4% 



  

RAPORT O STANIE GMINY SZCZYTNIKI ZA 2021   4 

 

     Zmiany udziałowe w dochodach poszczególnych pozycji wynikają głównie z realizacji 

określonych działań inwestycyjnych i uzyskanych na nie środków zewnętrznych.  

     Znaczący wzrost odnotowano w pozycji różne rozliczenia (subwencja oświatowa i 

wyrównawcza)  34,1% na który wpływ miały uzyskane środki w ramach funduszu 

inwestycyjnego i funduszu walki z COVID 19.  

 

   Wybrane pozycje dochodów budżetowych:  

1) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje  2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 4=(3 - 2)/2  

rolnictwo i łowiectwo      1 394 850 zł       1 040 295 zł   -25,4% 

     Zmniejszenie dochodów  wynika z zamknięcia w 2020 roku projektu: „Poprawa stanu 

gospodarki wodno–ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji w 

miejscowości Korzekwin” z dofinansowaniem  w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej  ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, natomiast w 2021 realizowano projekt „Poprawa 

stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości  

Główczyn i Antonin  oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach” z  

dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie zostało 

zakończone  2021.  

 

2) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje  2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 4=(3 - 2)/2  

transport i łączność         3 515 529 zł         964 975  zł  -72,6%  

  Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania związane z przebudową dróg:  

1)  „Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin Popów” dotacja w kwocie 853 

033,26 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  na przebudowę tej drogi 

Gmina otrzymała także środki z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości   

1 100 000,-zł, które po stronie dochodów w budżecie Gminy znalazły się już w 2020 roku;  

2) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyn”    

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dotacja w 

kwocie  111 942,-zł.  
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3) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje 2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 4=(3 - 2)/2  

dochody od osób prawnych, fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

    6 646 897 zł       6 759 158 zł  1,7% 

      Nieznaczny wzrost dochodów w pozycji wynika głównie z utrzymania stawek od podatku 

rolnego  w 2021 roku na poziomie z 2020 i  wzrostem pozostałych podatków bezpośrednich  na 

poziomie prognozowanej inflacji tj. 3,9%. Niewątpliwe sytuacja pandemiczna z COVID - 19 

w kraju znaczą wpłynęła na wyhamowanie wzrostu udziałów gminy w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i prawnych.  

 

4a) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje 2020 2021 
Dynamika 

% 

1 2 3 (3 - 2)/2  

Różne rozliczenia ( subwencja oświatowa i 

wyrównawcza 
  15 972 197 zł     21 411 637  zł  34,1% 

     Wzrost w pozycji wynika z otrzymania w roku 2021 uzupełnienia subwencji ogólnej w 

kwocie 4.848.983,-zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodociągowych w kwocie  

300 tys. zł.  i kanalizacyjnych w kwocie 3.726 tys. zł. W tej kwocie znalazła się także  

rekompensata za utratę dochodów z PIT w związku z planowanymi zmianami podatkowymi w 

2022 w kwocie 822 tys. zł.     Dodatni wpływ  na tę  pozycję ma także większy zwrot podatku 

VAT w porównaniu z 2020 o kwotę 107 tys. zł. , środki  z Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w kwocie 500 tys. zł. przeznaczone  na przebudowę dróg gminnych oraz środki na 

dofinansowanie inwestycji własnych gmin w kwocie 200 tys. zł. przeznaczone na 

oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Szczytnikach, zadanie będzie realizowane w 2022 roku.   

  

4b) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje  2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 4=(3 – 2)/2  

Różne rozliczenia ( subwencja oświatowa i 

wyrównawcza) przy korektach opisanych 

powyżej  

14 770 170 zł 15 754 990 zł 6,7% 

    Pomijając zmienne wskazane powyżej należy zaznaczyć, że pozostałe elementy pozycji  

głównie subwencja oświatowa i wyrównawcza  uległy tylko nieznacznemu zwiększeniu o 6,7% 
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3) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje 2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 (3 - 2)/2  

oświata i wychowanie         1 469 229 zł            1 506 631 zł  2,5% 

     Wzrost wynika  ze zwiększenia wpływów z:  

1) odpłatności (przy utrzymaniu stawki jednostkowej) za wyżywienie dzieci w szkołach 

(przygotowaniem i dostarczaniem  posiłków dla dzieci w szkołach  zajmują się stołówki 

przedszkolne) w związku z powrotem dzieci do szkół po  przerwach w zajęciach  z 

powodu pandemii COVID – 19 o kwotę 286 tys. zł. 

2) usług przedszkolnych za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli z innych gmin 

o kwotę 72 tys. zł.  

3) z wzrostu opłat za wyżywienie w przedszkolu o kwotę 64 tys. zł.  

   Znaczący wpływ na pozycje miały także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

w kwocie 270 tys. zł. przeznaczone na zakup laptopów do nauczania zdalnego. Zwyżki tych 

dochodów zniwelowały obniżenie wynikające z zakończenia projektów unijnych 

realizowanych w placówkach szkolnych.  

 

4) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje 2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 4=(3 - 2)/2  

 rodzina    13 653 163 zł   13 089 631 zł  -4,1% 

   Znaczący spadek kwoty świadczeń wychowawczych w ramach rządowych programów 

wynika z przejęcia wypłaty świadczenia „300+” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ta 

różnica będzie się w 2022 drastycznie się pogłębiać do momentu całkowitego przejęcia 

świadczenia „500 +” przez ZUS. W realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

nadal jest świadczenie rodzinne, przyznawane w oparciu o dochód na członka rodziny, zasiłki 

stałe, celowe i dodatki mieszkaniowe. Znaczący wpływ na tę pozycję ma także dotacja w 

kwocie 432 tys. zł. na system opieki dziećmi w wieku do lat 3 . Dotacja przeznaczona jest na 

prowadzenie Klubiku Dziecięcego w Marchwaczu.   

  

5) Realizacja dochodów gminy wybrane pozycje 2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 4=(3 - 2)/2  

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 885 445 zł 1 860 537 zł -1,3% 

   Nieznaczy spadek jest wypadkową dwóch czynników  :  
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1) wzrostu stawek opłat za wywóz śmieci co spowodowało wzrost wpływów o kwotę 400 

tys. zł. ; 

2) zmniejszenia wpływów  w związku z rozliczeniem w 2020 dotacji na realizację zadania 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w 

mc. Popów” w kwocie 420 tys.zł. ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

    Gmina zawarła umowę z Wojewódzkim Fuduszem Ochrony Środowiska na udzielanie 

pomocy mieszkańcom w pozyskaniu środków z programu „Czyste Powietrze” i jego 

propagowanie. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki w kwocie 14,8 tys. zł.  

    

6) Realizacja dochodów gminy 2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 (3 - 2)/2  

dochody bieżące  40 457 606 zł   42 250 954 zł  4,4% 

dochody majątkowe   6 164 922 zł    6 140 532 zł  -0,4% 

     Dochody bieżące planowano na kwotę 41.971.442 zł, z czego wykonano 42.250.954 zł, tj. 

100,66 % ich wzrost rok do roku wyniósł 4,4% natomiast dochody majątkowe na plan 

6.203.393,-zł, wykonano 6.140.532,-zł, tj. 98,98%. I tutaj nastąpił nieznaczny spadek rok do 

roku o 0,4%. Pozytywnie należy odnotować wzrost dochodów bieżących nominalnie o ponad 

1.793 tys. zł.  

 

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2020 rok Uchwałą nr 

XVII/109/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 

przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 48.747.725,39 zł, z czego   

wykonano 46.550.881,86 zł. tj. 95,49 %,  w tym: wydatki bieżące na plan 38.459.103,43 zł. 

wykonano 36.443.020,70zł. tj. 94,76 % i wydatki majątkowe plan 10.288.621,96zł,  wykonano 

10.107.861,16 zł, tj. 98,24 %.        

    Plan wydatków budżetowych w 2021  roku zmieniany był 20 razy, głównie z powodu zmiany 

planu wydatków na realizację zadań zleconych, dostosowanie kwot subwencji czy też 

dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb. 

 

Realizacja wydatków gminy  
2020 2021 dynamika 

udziału  kwota  udział  kwota  udział  

Wydatki gminy ogółem w tym 46 550 882 zł   100,0%    44 417 794 zł     100,0% -4,6% 

  rolnictwo i łowiectwo   1 520 145 zł      3,27%      1 493 308 zł   3,36% -1,8% 
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wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę  
     344 185 zł     0,74%         431 023 zł     0,97% 25,2% 

transport i łączność   7 825 080 zł    16,81%      4 243 451 zł     9,55% -45,8% 

gospodarka mieszkaniowa     175 538 zł     0,38%         879 628 zł     1,98% 401,1% 

działalność usługowa     44 279 zł     0,10%           70 037 zł    0,16% 58,2% 

administracja publiczna  3 253 168 zł     6,99%      3 519 040 zł   7,92% 8,2% 

urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

     43 165 zł     0,09%           1 606 zł     0,00% -96,3% 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
         436 390     0,94%          303 644     0,68% -30,4% 

obsługa długu publicznego           187 284     0,40%          140 918     0,32% -24,8% 

oświata i wychowanie      13 111 565     28,17%      14 667 924     33,02% 11,9% 

ochrona zdrowia           140 673     0,30%          135 429     0,30% -3,7% 

pomoc społeczna        1 569 664     3,37%       1 588 766     3,58% 1,2% 

edukacyjna opieka wychowawcza          495 161     1,06%          509 730     1,15% 2,9% 

rodzina      13 706 544     29,44%      13 233 759     29,79% -3,4% 

gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
      3 047 003     6,55%       2 402 337     5,41% -21,2% 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          501 188     1,08%          627 972     1,41% 25,3% 

kultura  fizyczna          149 848     0,32%          162 366     0,37% 8,4% 

wydatki bieżące      36 443 021     78,3%      38 680 026     87,1% 6,1% 

wydatki majątkowe     10 107 861     21,7%       5 737 768     12,9% -43,2% 

 

Wybrane pozycje  wydatków budżetowych:  

 

1) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=(3 - 2)/2  

rolnictwo i łowiectwo          1 520 145 zł              1 493 308 zł  -2,0% 

   Spadek wydatków wynika z zmniejszenia wydatków na infrastrukturę wodociągową                    

i sanitarną. W 2021 realizowane były dwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Popów” za kwotę 349.137,35-zł., i „Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Główczyn i Antonin”   za kwotę 82.164,- zł. Obydwa zadania są dofinansowane 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 234.038,-zł.    

 

2) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę  
            344 185 zł                 431 023 zł  25,2% 

   Wzrost  kosztów wynika z wyższych wydatków na energię elektryczną i jest to wynikiem 

głównie przesunięcia płatności części faktur, w mniejszym zakresie wzrost jest uzależniony od 

wzrostu ceny energii.  Należy zaznaczyć, iż Gmina bierze udział w zakupach grupowych 

energii elektrycznej organizowanych przez Spółkę Oświetleniową co znacząco wpływa na 

obniżenie ceny zakupu energii.  
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       Znaczący spadek  wydatków na transport wynika z pewnej kumulacji zadań 

inwestycyjnych w 2020r. co było powiązane z otrzymanymi dotacjami rządowymi.  

Podkreślenia wymaga fakt udzielenia przez Gminę Szczytniki Starostwu Powiatowemu w 

Kaliszu dotacji w  kwocie  249  tys. zł. na budowę ścieżki rowerowej Szczytniki – Iwanowice.  

 

4) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

gospodarka mieszkaniowa             175 538 zł                 879 628 zł  401,1% 

   Pozycja znacząco uległa zwiększeniu w związku z  realizacją trzech zadań:  

1) przebudowa miejsc postojowych przy budynku ośrodka zdrowia w Iwanowicach w  

kwocie  177 tys. -zł. 

2) wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku GOPS w 

Szczytnikach w kwocie  27 tys. zł.  

3) zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym i stacją paliw w mc 

Szczytniki w kwocie 401 tys. -zł., budynki zostały nabyte od będącego w likwidacji SKR 

w Szczytnikach, pod potrzeby pracowników hydroforni, oczyszczalni ścieków i obsługi 

terenów zielonych.  

 

5) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

administracja publiczna           3 253 168 zł              3 519 040 zł  8,2% 

    Zwiększenie wydatków w administracji jest konsekwencją głównie wzrostu wynagrodzeń i 

ich pochodnych. Znaczący wpływ na wzrost wydatków w tej pozycji miał także fakt, iż w 

2020r. urząd gminy skorzystał z możliwości zmniejszenia płatności składki ZUS w ramach 

tarczy COVID -19, w 2021r. taka ulga nie przysługiwała.   

 

6) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
            436 390 zł                 303 644 zł  -30,4% 

     Znaczący spadek  wydatków wynika z udzielenia w 2020r.  dotacji dla OSP Iwanowice w 

kwocie 240 tys. zł. na zakup nowego średniego samochodu marki Renault. OSP uzyskała 

3) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika % 

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

transport i łączność           7 825 080 zł              4 243 451 zł  - 45,8% 
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wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej. W 2021 z zadań inwestycyjnych wykonano wjazd i parking do 

siedziby OSP w Iwanowicach za kwotę 82 tys. zł.   

 

7) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

obsługa długu publicznego              187 284 zł                 140 918 zł  -24,8% 

    Obniżka wydatków wynikała ze zmniejszenia stopy procentowej kredytów opartej o 

malejący w ciągu roku WIBOR .  

 

8) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

oświata i wychowanie         13 111 565 zł            14 667 924 zł  11,9% 

    Utrzymanie kosztów oświaty jest niezwykle ważnym elementem polityki finansowej Gminy. 

Znaczący bo 11,9% wzrost  kosztów w 2021r. wiąże się głównie z następującymi elementami:  

1) likwidacją ulgi na płatnościach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy 

finansowej COVID -19 (ulga taka przysługiwała w 2020); 

2) wzrostem kosztów wynagrodzeń o ponad 1 000 tys. zł. co jest pochodną podwyżek z 

2019r.;  

3) wzrostem kosztów dowożenia dzieci o kwotę 100 tys. zł. w związku z powrotem dzieci 

do szkół po pandemii COVID – 19;  

4)  wzrostem kosztów remontów obiektów szkolnych o ponad 200 tys. zł. 

5)  stałym wzrostem wydatków na realizacje zadań wymagających specjalnej opieki w 

przedszkolach o ponad 20 tys. zł. i w szkołach podstawowych o ponad 204 tys. zł., 

głównie są to koszty wynagrodzeń, realizacja tych zadań wynika z nałożonych przez 

poradnie pedagogiczne zaleceń w orzeczeniach o potrzebie indywidualnego nauczania.     

  

9) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

rodzina         13 706 544 zł            13 233 759 zł  -3,4% 

    Spadek  wydatków jest odzwierciedleniem przeniesienia świadczenia „300+” do Zakładu  

Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 przeniesione zostanie świadczenie „500+” do ZUS co w 

istotny sposób wpłynie na zmniejszenie tych pozycji.  Nadal pozostaje w obsłudze przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach  świadczenie rodzinne.  Znaczącą kwotę 

w pozycji tj. 471 tys. zł.  stanowią koszty utrzymania klubu dziecięcego w Marchwaczu, które 
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w całości są finansowane ze środków pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego.    

     

10) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
         3 047 003 zł              2 402 337 zł  -21,2% 

   Na znaczący spadek miało zmniejszenie wydatków o ponad 700 tys. zł.  do roku 2020  na 

budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

 

11) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

 kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  
            501 188 zł                 627 972 zł  25,3% 

 Wyraźny znaczący wzrost wydatków wiąże się z kontynuacją  remontów świetlic wiejskich  w 

Radliczycach, Sobiesękach Trzecich  i  Szczytnikach.  

   

12) Realizacja wydatków gminy wybrane 

pozycje 
2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

 wydatki bieżące          36 443 021 zł              38 680 026 zł      6,1% 

 wydatki majątkowe         10 107 861 zł                5 737 768 zł  -43,2% 

     Zauważalnie wystąpiła negatywna tendencja wyższego wzrostu wydatków bieżących o 

6,1%  w porównaniu z dochodami bieżącymi, które wzrosły tylko o 4,4%. Nominalnie wydatki 

bieżące wzrosły o 2.237.005-zł natomiast dochody bieżące o kwotę 1.793.348,-zł. różnica 

wyniosła - 443.657,-zł.  Niewątpliwie wpływ na tego typu sytuację ma pandemia powodująca 

wyhamowanie dochodów przy jednoczesnym wzroście  kosztów bieżących funkcjonowania 

jednostek Gminy.   Należy w kolejnych latach podjąć działania zmierzające do ograniczenia 

wydatków bieżących lub wyhamowania ich przyrostu. Znacząco spadły także wydatki 

majątkowe bo aż o 43,2%.   Wynika to głównie ze znaczących wydatków inwestycyjnych w  

2019r.  w związku z pozyskaniem  środków zewnętrznych.   

     Na planowaną nadwyżkę w wysokości 2.626.498,34,-zł, osiągnięto nadwyżkę w 

wysokości   3.973.958,50-zł.  

      Planowane przychody to kwota 5.036.538,16- zł, w tym: kredyty i pożyczki – 2.875.965,00-

zł., niewykorzystane środki pieniężne 1.314.573,16-zł. oraz wolne środki 846.000-zł.   Na dzień 

31 grudnia 2020 r. zrealizowano przychody w wysokości 5 902 589,16-zł tj. 117,19 % w tym 

kredyty 2.875.965,-zł., niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 
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o finansach publicznych w kwocie 1.314.573,16-zł. oraz wolne środki w wysokości 

1.712.051,03-zł. Rozchody w planowanej kwocie w wysokości   7.663.036,50 zł:  z tytułu 

spłaty kredytów – 2.927.150,50 zł, oraz lokat terminowych – 4.735.886,00 zł. zrealizowano w 

100,00 %. 

 

Dane finansowe 2020 2021 Dynamika  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2 

wynik budżetu  71 646 zł 3 973 692 zł 5 446% 

różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi 

4 014 585 zł 3 570 928 zł -11% 

stan zobowiązań 11 886 815 zł 11 835 562 zł -0,43% 

przyrost / - zmniejszenie zobowiązań 2 598 113 zł -51 254 zł   

udział  różnicy między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi w stanie zobowiązań  

33,77% 30,17%    -3,60 p.p. 

udział zobowiązań  w dochodach  ogółem 25,50% 24,46%  -1,04 p.p.  

 

   Negatywnymi elementami są:  

1) spadek nominalnej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi           

o 11%;  

2) spadek o 3,6  punktów procentowych udziału   różnicy między dochodami bieżącymi          

a wydatkami bieżącymi w stanie zobowiązań, co świadczy o wydłużeniu możliwości 

spłaty całości zadłużenia do perspektywy  3,5 roku.   

  Pozytywnymi elementami są:  

1) znacząca nadwyżka finansowa budżetu;   

2) spadek udziału zobowiązań jako procent dochodów ogółem o 1 punkt procentowy.   

    Wskazane elementy wiążą się z prowadzoną przez Władze Gminy polityką proinwestycyjną, 

opartą o pozyskane środki  zewnętrzne oraz zmieniającymi  się warunkami  

makroekonomicznymi, głównie rosnącymi kosztami pracy, usług przy jednoczesnym  

wyhamowaniu przyrostu subwencji i dochodów pośrednich Gminy w formie udziału w podatku 

dochodowy mieszkańców. Niepokojący jest podkreślany już spadek wartości różnicy między 

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Taki trend pojawił się od roku 2020 przy 

rekordowym roku 2019 gdzie wartość ta wyniosła 4.535.708,-zł. Podkreślić należy, że 

jednoznaczny wpływ na powyższą sytuację ma występowanie pandemii w 2020 z 

konsekwencjami w 2021,  która spowodowała spadek dochodów własnych gminy w formie 

udziałów w podatkach PIT oraz CIT.   

          Stan należności na koniec 2021r wynosi 8.477.479,49 zł, na co głównie składają się stan 

środków na rachunkach bankowych, zaległości w podatkach i opłatach, zaliczce 

alimentacyjnej. 



  

RAPORT O STANIE GMINY SZCZYTNIKI ZA 2021   13 

 

       Stan zaległości wyniósł 972.493,63-zł. i uległ wzrostowi do roku ubiegłego o 7,97%. 
 

Stan należności bez środków 

na rachunkach bankowych 

(zaległości) 

2020 udział  2021 udział  dynamika  

 
1 2 3 4 5 5=(4-2)/2 

1 podatek rolny 27 672,23 zł 3,07% 30 392,96 zł 3,13% 9,83% 

2 podatek leśny 404,39 zł 0,04% 401,70 zł 0,04% -0,67% 

3 podatek od nieruchomości 38 993,60 zł 4,33% 21 378,06 zł 2,20% -45,18% 

4 podatek od środków 

transportowych 

77 874,09 zł 8,65% 96 717,75 zł 9,95% 24,20% 

5 opłaty za wodę  25 161,44 zł 2,79% 23 814,16 zł 2,45% -5,35% 

6 opłata za ścieki  2 142,49 zł 0,24% 2 763,02 zł 0,28% 28,96% 

7 opłata za śmieci 121 670,43 zł 13,51% 155 349,37 zł 15,97% 27,68% 

8 zaliczka alimentacyjna j.st.  593 198,26 zł 65,86% 641 676,61 zł 65,98% 8,17% 

9 pozostałe ( nienależne 

pobrane świadczenia GOPS, 

służebność, czynsz itp.)  

13 567,13 zł 1,51% 0,00 zł 0,00% -100,00% 

 
Łącznie  900 684,06 zł 100,00% 972 493,63 zł 100% 7,97% 

 

     Najwyższe kwotowe i procentowe przyrosty zaległości są związane  z opłatą za śmieci 

28,96% i  podatkiem od środków transportowych 24,2%.  Znaczący wzrost procentowy i 

kwotowy przełożył się także na wzrost w procentowym udziale tych zobowiązań w 

zobowiązaniach ogółem.  Znaczący wzrost zaległości z tytułu opłat za śmieci wynika pośrednio 

ze wzrostu stawki za śmieci.  

      

Działalność służb podatkowych  2020 2021 Dynamika %  

1 2 3 4=( 3 - 2) / 2  

liczba upomnień                            588                            917     56,0% 

 liczba tytułów egzekucyjnych                             175                             84     -52,0% 

 kwota umorzeń podatkowych                    5 877,00 zł                8 156,00 zł  38,8% 

 kwota odpisów podatkowych                    5 381,17 zł                 1 359,00 zł  -74,8% 

     Zaległości są bieżąco monitorowane i wobec osób zalegających prowadzone są 

postępowania egzekucyjne.  

     Nadal niestety przyrastają zaległości alimentacyjne, na które pomimo wielu zmian 

legislacyjnych nie ma skutecznych metod egzekucji. Pozycja ta stanowi także największy 

udział w zaległościach.   W 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystawił 3 decyzje         

o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązania alimentacyjnego.   Liczba osób 

uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych  wyniosła 37.  
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  Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 

11.835.561,50 zł w tym: kredyty – 11.686.709,50 zł, pożyczki – 148.852,00 zł. Zobowiązania 

wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania uległy zmniejszeniu o 0,43%  tj. o kwotę 51.253,-zł.   

 

2. Informacja o stanie mienia komunalnego  

 

AKTYWA 2020 2021 Zmiana   dynamika  

1 2 3      4  5 

 Rzeczowe aktywa trwałe  90 167 653 zł      93 711 806 zł      3 544 153 zł     4% 

1. Środki trwałe  88 499 413 zł      93 136 613 zł      4 637 199 zł     5% 

   1.1.Grunty  3 998 957 zł      4 044 649 zł      45 692 zł     1% 

   1.2.Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

 82 529 111 zł      87 131 819 zł      4 602 707 zł     6% 

   1.3.Urządzenia techniczne i maszyny  611 440 zł      662 240 zł      50 800     8% 

   1.4.Środki transportu  1 136 839 zł      1 074 839 zł     -62 000     -5% 

   1.5.Inne środki trwałe  223 066 zł             223 066 zł      -       0% 

 2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe 

w budowie/ 

        1 668 240 zł          575 193 zł -1 093 046     -66% 

 

        Wzrost wartości mienia komunalnego o 5% świadczy o stałym rozwoju infrastruktury 

komunalnej. Nacisk w 2021 położony był na budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej. 

Główne inwestycje to przebudowa dróg gminnych, przejęcie lokalu siedziby GOPS-u, przejęcie 

nieczynnego dworca PKP wraz z wieżą ciśnień w Radliczycach, nabycia budynku 

magazynowego wraz ze stacją paliw i budynku socjalnego  po SKR w Szczytnikach,  

ukończenie budowy kanalizacji w Korzekwinie, wybudowanie kanalizacji w Popowie, 

wybudowanie sieci wodociągowej w Główczynie i Antoninie. Zmniejszenie majątku nastąpiło 

w momencie przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków po zakończeniu okresu 

trwałości projektu.   

      O wysokim poziomie zaangażowania inwestycyjnego gminy świadczy wysoka pozycja 

Gminy w rankingu gazety „Wspólnota” pod nazwą „Liderzy inwestycji - Ranking wydatków 

inwestycyjnych samorządów 2018–2020”, który corocznie od lat jest prowadzony według 

niezmienionej metodyki. Gmina przesunęła się w rankingu z pozycji 472 na pozycję 432 w 

grupie 1.547 Gmin Wiejskich przy wzroście nakładów inwestycyjnych na mieszkańca per 

capita z kwoty  1.013,07,-zł. do kwoty 1.112,24-zł.    

Miejsce w 

rankingu 

2016-2018 

Miejsce w 

rankingu 

2017-2019 

Miejsce w 

rankingu 

2018-2020 

Gmina Średnie wydatki na 

mieszkańca per capita 2018-

2020 

373 472 432 Szczytniki 1.112,24-zł. 
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3. Obszar: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. 

 

        Stawki opłat za wodę i ścieki ustalone zostały  zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków.    

     Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 czerwca 2021r. znak: 

PO.RZT.70.244.2021/D/MZ została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki. Nowa taryfa 

obowiązuje – stosownie do art.24f ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków  od dnia 14 lipca 2021r.    Aktualna cena 1 m3  wynosi 

2,04-zł netto (2,21,-zł. brutto) za m3.   

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto) 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

netto brutto netto brutto netto brutto 

Grupa 1 Cena za 

dostarczaną wodę 

zł/m3 2,04 2,21 2,10 2,27 2,14 2,32 

 

      Uchwałą nr XL/211/2021  z dnia 10 listopada 2021r.  Rada Gminy Szczytniki  przyjęła 

nowy uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki.  

 

Dostarczanie wody 2020 2021 dynamika 

1 2 3 4 

WPŁYWY       804 458 zł      730 639 zł  -9,2% 

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych         1 842 zł           1 810 zł  -1,8% 

Wpływy z usług / za wodę/     800 200 zł      727 196 zł  -9,1% 

pozostałe odsetki         2 416 zł           1 633 zł  -32,4% 

KOSZTY  ( bez amortyzacji)      239 611 zł      363 227 zł  51,6% 

Zakup materiałów i wyposażenia       44 152 zł         41 198 zł  -6,7% 

zakup energii     169 186 zł      272 885 zł  61,3% 

Zakup usług pozostałych       16 116 zł         40 662 zł  152,3% 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 
      10 157 zł           8 482 zł  -16,5% 

BILANS  ( WPŁYWY - KOSZTY)     564 847 zł      367 412 zł  -35,0% 
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koszty osobowe (administracja) *     288 732 zł      302 036 zł  4,6% 

BILANS CAŁKOWITY     276 115 zł         65 376 zł  -76,3% 

liczba przyłączy wodociągowych           1 736              1 754     1,0% 

szacunkowa liczba mieszkańców korzystająca z  usług           6 944              7 016     1,0% 

długość sieci wodociągowej w km.       177,18            179,50     1,3% 

sprzedaż  wody  w m3     394 280          366 155     -7,1% 

*koszty osobowe (obsługa hydroforni, inkasent) wchodzą w skład kosztów osobowych administracji publicznej dział 750,  

      Wpływy ze sprzedaży wody spadły o 9,2% do roku 2020, tendencja ta wynika ze 

zwiększenia ilości prywatnych studni głębinowych wykorzystywanych głównie w 

gospodarstwach rolnych do nawadniania intensywnych upraw warzyw gruntowych, sadów i  

pod osłonami szklarniowymi. Na koniec 2021r łączna długość wodociągów w Gminie wynosiła 

179,5 km i uległa zwiększeniu o fragment  w mc. Główczyn i Antoni  (hydrofornia Iwanowice).   

Nastąpił także 1% wzrost liczby przyłączy co wynika głównie z przyłączeń nowo 

wybudowanych budynków mieszkalnych. Na uwagę zwraca fakt wzrostu  kosztów energii 

elektrycznej o ponad 61%, który jest wynikiem głównie przesunięcia terminu płatności faktur 

w końcówce roku. 

     Gmina posiada obecnie 5 ujęć wody w hydroforniach: Mroczki Wielkie, Staw, Radliczyce, 

Szczytniki i Iwanowice. Wszystkie hydrofornie są połączone we wspólną sieć, co umożliwia 

zasilanie poszczególnych obszarów w momencie poważnych awarii w hydroforniach czy 

zwiększonych poborów wody. Największe problemy z niedoborem  wody zdarzają się w 

okresach wiosennych przy intensywnym podlewaniu przydomowych ogródków. Wzrost 

zainteresowania  mieszkańców w ostatnim okresie zbieraniem wody deszczowej jak i budową 

indywidualnych studni głębinowych jak widać po spadku sprzedaży wody przynosi efekt. 

Prawie wszystkie bieżące naprawy wykonywane są przez konserwatorów sieci we własnym 

zakresie co znacznie pozwala ograniczyć koszty funkcjonowania stacji. W 2021 nieznacznie 

bo o 4,6% wzrosły koszty wynagrodzeń. Liczba osób zajmujących się siecią nie uległa zmianie, 

składa się z czterech konserwatorów i jednego inkasenta. Do kosztów  obsługi nie dolicza się 

wynagrodzenia pracownika obsługującego koparko ładowarkę.   Na powyższy zakres prac 

usługowych przypada pół etatu stanowiska urzędniczego obejmującego: przygotowanie umów, 

ewidencję zmian odbiorców, sprawozdawczość, kontrolę merytoryczną wydatków oraz 

postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec osób zalegających z opłatami za usługi. 

      Jakość wody jest systematycznie badana przez Sanepid a wyniki są publikowane  na stronie 

BIP Urzędu Gminy. Bilans finansowy gospodarki wodnej w 2021r jest dodatni co zapewnia 

prawidłowe bieżące funkcjonowanie.    
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       Wydatki majątkowe na zadania wodociągowe wyniosły  140.177,- zł. :  

1) ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda ” koszt 8.610, -zł. projekt;   

2) „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w 

Radliczycach”  - koszt 24.108, -zł. ;  

3) „Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę  

sieci wodociągowej w m. Główczyn i Antonin oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody 

w Radliczycach” koszt. 107.459,-zł.    

     W 2021r Gmina otrzymała dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zadanie pod nazwą „Poprawa stanu gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Popów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz 

wyposażenie stacji uzdatniania wody w Radliczycach” w kwocie 234.038,-zł.   

   Zadania związane z remontami i rozbudową sieci wodociągowej zrealizowane w 2021r są 

elementem Planu Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Rady 

Gminy nr XLVI/262/2014 z dnia 25 lipca 2014r w celu „Rozwinięta Infrastruktura” pod nr  

2.2.3. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz istniejących stacji uzdatniania 

wody”.  

 

4. Obszar : transport i łączność .  

   Na terenie Gminy w 2020 r. jest ok. 98km dróg gminnych,  ok. 55 km dróg wewnętrznych 

tzw. dojazdowych łącznie ponad 153 km  z czego ponad 141 km ma utwardzoną nawierzchnię  

asfaltową.  Stan dróg ogólnie określić można jako dobry.  Kwota na bieżące remonty wzrosła 

o 48%. Od 2012r roku dominowała polityka utwardzania nawierzchnią asfaltową dróg 

gruntowych, podjęto jednak działania zmierzające do wzrostu nakładów na modernizację 

starych nawierzchni asfaltowych w tym także poszerzenia dróg o zwiększonym natężeniu 

ruchu. Rok 2021r jest kolejnym kiedy takie działania były realizowane w oparciu  

o dodatkowe środki zewnętrzne. Dotychczas na przebudowę dróg Gmina korzystała z 

następujących programów i funduszy:  

1) Fundusz Przebudowy Dróg Lokalnych (Program Rządowy – 2016r) 

2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Środki unijne - 2017r),  

3) Program Rozwoju Regionów (Program Rządowy – 2018r),  

4) Fundusz  Dróg Samorządowych (Program Rządowy2019r)  

5) Rządowy Fundusz  Inwestycji Lokalnych (2020r).  
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     Największym zadaniem drogowym w 2021  była przebudowa drogi nr 675714P Korzekwin 

– Popów o łącznej długości 2,940 km. Całość zadania została sfinansowana ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.100.000,-zł oraz  Rządowego Fundusz 

Rozwoju Dróg w kwocie 853.033,26 zł.  Pozostałe zadania drogowe otrzymały wsparcie z 

Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 500 tys. zł.   

     Gmina kontynuuje utwardzanie asfaltem dróg gruntowych, korzystając głównie ze środków 

własnych jak i z pomocy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego.              

W 2021r Gmina otrzymała z Funduszu dotację w kwocie 109.243,-zł. którą przeznaczono na 

zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyn 

- Chojno” koszt całkowity zadania 227.069,-zł.   

    Należy zaznaczyć,  iż przez teren Gminy przebiega 7 km drogi krajowej nr 12 i ok. 43km 

dróg powiatowych, które są przebudowywane także przy wsparciu środków pochodzących z 

budżetu gminy.  W 2021r  udzielono dotacji powiatowi kaliskiemu w  kwocie 249.526- zł. na 

zadanie „Budowa dróg dla rowerów z punktami przesiadkowymi /parkingów P&R i B&R” o 

dł. 3,12 km  .  

Transport  2020 2021 Dynamika w % 

1 2 3 4 

 Wydatki w  tym:      7 825 080 zł   4 243 451 zł  -45,77% 

 Lokalny transport drogowy            51 408 zł        69 120 zł  34,45% 

 Drogi powiatowe          847 189 zł      249 526 zł  -70,55% 

 Drogi gminne      6 926 484 zł   3 924 805 zł  -43,34% 

 w tym remonty, utrzymanie          294 125 zł      248 891 zł  -15,38% 

Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km) tym 15,13 6,33 -58,18% 

   nawierzchnia asfaltowa w km  14,28 5,06 -64,57% 

 nawierzchnia kamienna w km  0,85 1,27 49,06% 

 otrzymane dotacje        2 912 666 zł    2 692 278 zł  -7,57% 

Długość dróg gminnych (km)  153 153 0,00% 

Długość ścieżek rowerowych (km) 33,3 36,42 9,37% 

Łączna długość chodników (km) 9,72 10,10 3,89% 

 

      W 2021r dokonano przebudowy 6,33 km dróg gminnych. Kwota wydatkowana na drogi 

gminne uległa zmniejszeniu o 58,18%. Nową nawierzchnię asfaltową uzyskało 5,06 km dróg, 

natomiast kamienną  0,85 km.  Przy drogach powiatowych i drodze krajowej nr 12 jest obecnie 

ok. 36,42 km ścieżek rowerowych, ich długość w 2021r uległa zwiększeniu o 3,12 km przy 

drodze Iwanowice - Szczytniki. Pozytywnie należy odnotować fakt wzrostu ilości chodników  

w Gminie o 9,37% powstałych przy zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 675714P 

Korzekwin – Popów” . 



  

RAPORT O STANIE GMINY SZCZYTNIKI ZA 2021   19 

 

        Łączne wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych wyniosły 3.673.114,-zł. na 

realizację następujących zadań:  

Nazwa zadania  kwota  długość odcinka w m 

1 2 3 

budowa sieci  kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw           158 340 zł    

dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych               54 464 zł    

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główczyn, 

Antonin, Chojno.  
            187 518 zł  817 

Przebudowa drogi  w miejscowości Popów (centrum)            185 480 zł  342 

Przebudowa drogi w miejscowości Popów             194 122 zł  610 

Przebudowa drogi  w miejscowości Radliczyce (k. szkoły)              284 270 zł  254 

Przebudowa drogi  w miejscowości Radliczyce               160 629 zł  340 

Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów            1 972 908 zł  2 940 

Przebudowa drogi gminnej   w miejscowości Trzęsów                67 730 zł  450 

Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki (osiedle)               104 891 zł  252 

Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki               125 025 zł  320 

Przebudowa drogi gminnej 675703P Krowica - Radliczyce 

(projekt)  
               36 227 zł    

Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec 

(projekt) 
               47 232 zł    

Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów 

(projekt) 
                35 178 zł    

Przebudowa drogi gminnej Szczytniki -  Staw (projekt)                59 100 zł    

Łącznie            3 673 114 zł  6 325 

 

      Zadanie  przebudowa, modernizacja dróg gminnych jest elementem Planu Rozwoju Gminy 

Szczytniki na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/262/2014 z dnia 25 

lipca 2014r w celu „Rozwinięta Infrastruktura” pod nr  „2.1.1. Modernizacja dróg gminnych”.    
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 mc. Popów  

 

mc. Korzekwin  
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mc Radliczyce  

 

mc Radliczyce  

       W 2021 wykonywano jak corocznie remonty cząstkowe ubytków dróg, łącznie załatano 

534m2 za kwotę 64.368,-zł., największe uszkodzenia były na drogach: Radliczyce – Mroczki 

Wielkie 90,4m2, Krowica Pusta – Radliczyce 75,07 m2 i Tymieniec – Staw 75,60 m2.   

      Zwiększeniu uległy także o 34,45% wydatki w lokalnym transporcie drogowy. Są to koszty 

usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy realizowanej przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej  Sp. zoo w Kaliszu.  
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5. Obszar: gospodarka mieszkaniowa  

Gmina  posiada   „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Szczytniki na lata 2021 – 2025” przyjęty Uchwałą  RADY GMINY SZCZYTNIKI NR 

XXXIII/167/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.    

Gospodarka mieszkaniowa  2020 2021 dynamika  

1 2 3 4 

 WPŁYWY      153 683 zł  160 300 zł 4,3% 
  w tym z czynszów       148 726 zł  154 841 zł 4,1% 

 WYDATKI      175 538 zł  879 628 zł 401,1% 

  w tym wydatki bieżące, remonty      155 538 zł  264 957 zł   

 w tym inwestycje        20 000 zł  614 671 zł   

1 
przebudowa miejsc postojowych budynku ośrodka 

zdrowia w Iwanowicach  
 177 944 zł  

2 
zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem 

magazynowym i stacją paliw w mc. Szczytniki  
 401 522 zł  

3 
wykonanie dokumentacji projektowej na 

termomodernizację budynku GOPS  
 27 183 zł.  

4 
zakup pomieszczenia socjalnego w budynku SKR w 

Szczytnikach  
 8 022 zł  

 BILANS  ( WPŁYWY - WYDATKI)  -   21 855 zł  -  719 328 zł    

 BILANS  ( WPŁYWY - WYDATKI BIEŻĄCE)  -     1 855 zł  -  104 657 zł    

 liczba mieszkań komunalnych  27 30 11,1% 

 liczba mieszkań socjalnych  1 1 0,0% 

Liczba osób, które skorzystały z gminnych zasobów 

mieszkaniowych (os.) 
36 37 2,8% 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

jednorodzinnej 
46 120 160,9% 

 

       Trzy nieruchomości z lokalami mieszkalnymi są w stanie ogólnym dobrym tj. budynki 

ośrodków zdrowia w Stawie i Iwanowicach oraz budynek biblioteki w Iwanowicach. W 2021 

gruntownego remontu doczekały się dwa mieszkania w budynku biblioteki co zwiększyło zasób 

o 7,4%. W ramach remontu za kwotę  129.994,-zł  w lokalach wyodrębniono toalety, aneksy 

kuchenne, wymieniono instalacje elektryczne, wyremontowano podłogi, ściany itp. Dlatego też 

bilans dochodów bieżących do wydatków bieżących jest ujemny.  Mieszkania zostaną 

zasiedlone w 2022. Stan  mieszkań znajdujących się w budynkach: przedszkola w 

Szczytnikach, szkoły w Stawie i szkoły podstawowej w Marchwaczu jest dobry.   Wpływy z 

czynszu uległ nieznacznemu zwiększeniu o 4,1%.  Do remontu są budynki wraz z 

pomieszczeniami na ul. Zamkowej 2 i  na pl. Ks. Kordeckiego 1 w Iwanowicach oraz budynek 
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starej szkoły w Radliczycach.   Remontu wymaga także oddane mieszkanie w budynku ośrodka 

zdrowia w Iwanowicach.  

 

Parking przed Ośrodkiem Zdrowia w Iwanowicach 

         W 2021 Gmina otrzymała do Starosty Kaliskiego władającego majątkiem Skarbu Państwa                  

nieodpłatnie budynek siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wraz z działką co 

spowodowało wzrost liczby mieszkań w zasobie gminnym o jedno.  Przygotowano  projekt 

termomodernizacji tego budynku i w 2022 Gmina będzie starała się pozyskać środki na jego 

remont.   

        W 2021  przeznaczono znaczącą kwotę na wydatki majątkowe,  głównie dotyczyło to 

nabycia budynku gospodarczego wraz z stacją paliw i pomieszczenia socjalnego od 

likwidowanego SKR w Szczytnikach.  

     Podkreślić należy, że w 2021r. Gmina po długim okresie starań otrzymała teren  wraz z 

stacją PKP i zabytkową wieżą ciśnień w Radliczycach wartość przekazanego mienia – 

203.136,-zł.  
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         Wartym odnotowania jest pozytywny trend wzrostu liczby wydanych decyzji o 

warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 160% .  

         Realizowane zadania inwestycyjne są zgodne z Planem Rozwoju Gminy Szczytniki na 

lata 2014-2020 w kierunku „Rozwinięta Infrastruktura” w celach nr  „2.4.6. Remont budynków 

gminnych zasobów mieszkaniowych”.  

 

6. Obszar: administracja publiczna.  

 

Administracja publiczna 2020 2021 dynamika  

1 2 3 4 

wydatki  3 253 168 zł     3 519 040 zł     8,17% 

% wydatków ogółem 6,99% 7,92%  0,93pp 

liczba mieszkańców             7 772               7 732     -0,51% 

koszt urzędu na 1 mieszkańca               419                  455     8,73% 

liczba etatów urzędniczych                  24      24  0,00% 

liczba mieszkańców / etat urzędniczy               324                  322     -0,51% 

       Koszty administracji wzrosły 8,17% a ich udział w wydatkach ogółem wzrósł o 0,93 

punktu procentowego.   
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       Istotnym elementem ograniczającym koszty,  jest fakt iż całościowa obsługa księgowa 

wszystkich jednostek podległych tj. 5 Zespołów Szkół, Klubiku Dziecięcego, Biblioteki, 

Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie zawartych 

umów realizuje Referat Finansów Urzędu Gminy w 8 osobowym zespole pod kierownictwem 

Skarbnika Gminy. Zaznaczyć należy, że w kosztach administracji znajdują się także koszty 

osobowe wszystkich pracowników zatrudnionych na hydroforniach, oczyszczalni ścieków i do 

opieki nad gminną zielenią oraz animator sportu w sumie tj. 15 osób. Gmina nie posiada 

Zakładu Komunalnego, obsługa sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych prowadzona jest przez 

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska,  i Referat  Finansów Urzędu Gminy.   

    Urząd Gminy uruchomił usługę powiadomienia SMS-em mieszkańców dotyczącą ważnych 

wydarzeń np.: 

    - planowanych przerw w dostawach wody i energii,  

    - przypomnienie o terminach płatności za podatek, odpady komunalne, wodę i ścieki, 

    - terminu odbioru odpadów komunalnych,  

     - drogowych i zmian w organizacji ruchu drogowego,  

     - wybranych wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w gminie, 

     - kurend i informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy. 

     Aby otrzymywać  bezpłatne powiadomienia za pośrednictwem wiadomości SMS konieczne 

jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego Systemu Powiadamiania „SMS – formularz”                   

i złożenie go w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139 – I piętro, pok. 4., 

wysłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mailem na adres: 

sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl.  

      W 2020 w celu poszerzenia kanałów informacji dla mieszkańców urząd uruchomił także 

aplikację e-kurenda. Aplikacja jest darmowa i dostępna do pobrania na stronie eKurenda - 

Wszystkie kurendy w jednym miejscu , lub poprzez aplikację Sklep Play. Po wpisaniu nazwy 

sołectwa wyświetlą się wszystkie dostępne dla sołectwa aktualne kurendy i informacje.   

        Urząd Gminy w Szczytnikach kontynuuje  kwartalne wydawanie bezpłatnej  gazetki 

„Wiadomości Szczytnickie”  w nakładzie 2.500 szt. Gazetki są dostępne u sołtysów,                            

w placówkach oświatowych i punktach usługowych na terenie gminy a także w wersji  

elektronicznej na stronie http://gminaszczytniki.pl/wiadomosci-szczytnickie.   

 

7. Obszar: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2020 2021 Dynamika 

mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
https://ekurenda.pl/
https://ekurenda.pl/
http://gminaszczytniki.pl/wiadomosci-szczytnickie
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1 2 3 4 

WYDATKI             436 390 zł        303 644 zł  -30,42% 

Ochotnicze Straże Pożarne w tym              436 390 zł          286 644 zł  -34,31% 

wydatki bieżące               196 390 zł          204 218 zł  3,99% 

w tym dotacje dla OSP                 27 000 zł            27 400 zł  1,48% 

wydatki inwestycyjne               240 000 zł            82 425 zł  -65,66% 

liczba członków OSP 644 654 1,55% 

liczba przeszkolonych członków OSP  344 358 4,07% 

liczba wyjazdów  OSP   158 170 7,59% 

w tym pożary 72 72 0,00% 

miejscowe zagrożenia 84 84 0,00% 

fałszywy alarm  2 6 200,00% 

stan samochodów ciężkich pow. 16 t 2 2 0,00% 

stan samochodów średnich do 16 t.  9 9 0,00% 

stan samochodów lekkich  9 9 0,00% 

     W 2021r nastąpił spadek wydatków na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych  o 30,42% wynikający ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Dotacje 

otrzymały OSP Szczytnik – 10.000,-zł., OSP Staw – 5.000,-zł.,  OSP – Radliczyce  –2.400,-zł.   

OSP Kuczewola – 4.000,-zł. i OSP Sobiesęki Trzecie 6.000,-zł.,  które były przeznaczone na 

wyposażenie jednostek i remonty części operacyjnych.  Nieznacznie bo 3,99% wzrosły koszty 

bieżące utrzymania jednostek.    Pozytywnie należy odnotować wzrastającą liczbę członków 

OSP 1,55% oraz liczbę przeszkolonych strażaków o 4,7% . Niestety rośnie liczba wyjazdów o 

7,59% ,  liczba pożarów i miejscowych zagrożeń utrzymała się na tym samym poziomie.    

       W gminie jest 12 jednostek OSP z tego 3 są wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo 

– Gaśniczego:  OSP w Iwanowicach, Stawie i Szczytnikach.  Członkowie OSP podlegają 

okresowym badaniom i posiadają indywidualne ubezpieczenie, posiadany sprzęt jest bieżąco 

poddawany legalizacji a kontrole przeprowadzane przez Komendę Zawodowej Straży Pożarnej 

wypadają dobrze.   
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Wjazd i parking  OSP w Iwanowicach.  

      Realizowane zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa są zgodne z Planem 

Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020  w kierunku „Rozwinięta Infrastruktura” 

w celach nr  „2.4.5  Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez doposażenie OSP”.    

    Z danych przekazanych przez Komendę Policji w Koźminku wynika, że liczba przestępstw  

i wykroczeń na terenie Gminy uległa zmniejszeniu.   

Bezpieczeństwo 2020 2021 dynamika 

1 2 3 4 

Przestępstwa w tym 79 71 -10,13% 

kradzież mienia 6 5 -16,67% 

kradzież z włamaniem 2 5 150,00% 

rozbój 0 0   

uszkodzenia mienia 3 2 -33,33% 

narkotyki 0 1   

nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi 0 15   

inne przestępstwa 68 43 -36,76% 

wskaźnik wykrywalności 86,46% 88,80% 2,34pp 

Wykroczenia 913 945 3,50% 

      Niepokojący jest zdecydowany wzrost liczby nietrzeźwych kierowców i wykroczeń. 

Pozytywnie należy odnotować spadek przestępstw ogółem i w poszczególnych grupach oraz 

wzrost wykrywalności.  
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    W ramach poprawy bezpieczeństwa dokonano instalacji monitoringu wizyjnego w 

Szczytnikach przed Urzędem Gminy w 2019 oraz w mc. Iwanowice – centrum w 2021. W 

planach jest instalacja monitoringu w mc. Staw.  

 

8. Obszar: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza. 

  

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza  2020 2021 dynamika  

1 2 3 4 

Wydatki na oświatę i wychowanie     13 111 565 zł      14 667 924 zł  11,87% 

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą         495 161 zł          509 730 zł  2,94% 

% udział wydatków na oświatę i edukacyjną 

opiekę w wydatkach budżetowych ogółem 
29% 34%  5pp. 

Dochody  oświaty i edukacyjnej opieki 

(subwencja, dotacje, opłaty za obiady, dotacje z 

innych gmin za przedszkola)  

      8 743 755 zł       9 244 803 zł  5,73% 

kwotowy udział środków gminy  w finansowaniu 

oświaty i edukacyjnej opieki   
      4 862 971 zł       5 932 851 zł  22,00% 

% udział środków gminy w finansowaniu oświaty 

i edukacyjnej opieki   
36% 39%  3pp. 

inwestycje , remonty          225 406 zł          273 061 zł  21,14% 

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i 

administracji, dodatki  
     10 787 063 zł      11 791 854 zł  9,31% 

Wydatki na  bieżące utrzymanie (materiały, usługi,  

opał, dowozy itp.) 
      2 594 258 zł       3 112 739 zł  19,99% 

kwotowy udział środków gminy w finansowaniu 

wydatków  bieżących oświaty  i edukacyjnej 

opieki  

      4 637 565 zł       5 659 790 zł  22,04% 

% udział środków gminy w finansowaniu kosztów 

bieżących oświaty   
35% 38%  3pp. 

        Przedstawione dane wskazują, że globalnie wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę 

wychowawczą uległy zwiększeniu  o 11,87% i stanowią 34% ogółu wydatków budżetowych. 

Zmiana mocno niekorzystna wynika ze znacznego zwiększenia wydatków na oświatę i 

edukacyjną opiekę przy zmniejszeniu ogólnych wydatków budżetowych wynikających z 

zmniejszenia środków przeznaczonych na inwestycje ale i także z faktu wyłączenia z budżetu 

gminy świadczeń „300+” do Zakładu Usług Społecznych. Taka tendencja w przyszłym roku 

jeszcze się pogłębi, kiedy przesunięte zostaną świadczenia „500+” do ZUS.   Działania gminy 

inwestycyjne i remontowe w oświacie wzrosły   o 21,14%     Ogólny udział środków własnych 

gminy w finansowaniu oświaty wzrósł znacząco o 3 pp. do 39%.   

    Odnotowania wymaga fakt wzrastających wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 9,31% 

i wzrastających wydatków bieżących utrzymania szkół aż o 19,99%. Wzrost kosztów 

wynagrodzeń  jest konsekwencją  wzrostu wynagrodzeń nauczycieli  w 2020r (od września o 

6%) i wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników obsługi. Wpływ na koszty 

wynagrodzeń miała także liczba nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia, których w 
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2021r. było siedmioro, obecnie w 2022 ta liczba zmniejszyła się do 4 osób.  Wzrost został w 

2020r.  ograniczony  także poprzez umorzenie, w związku z pandemią COVID-19, części 

należnego świadczenia ZUS w kwocie  280.764,03-zł., takiej  ulgi nie było w 2021. Wydatki 

na  bieżącą obsługę szkół nie uwzględniają  wydatków na funkcjonowanie zaplecza księgowego 

w związku z przeniesieniem pracowników bezpośrednio do działu finansowego Gminy.  

Wzrost dochodów oświaty i edukacyjnej opieki o 5,73% w postaci subwencji oświatowej, 

dotacji,  wpływów za przygotowane posiłki nie rekompensuje wzrostu  wydatków  pogłębiając 

lukę dochodową. Przekłada się to na wzrost udziału środków gminy w ogólnych wydatkach na  

oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą  do 39% czyli o 3 pp.   

     Faktem jest stały wzrost udziału środków gminy w finansowaniu wydatków bieżących w 

oświacie, który w 2021r.  wzrósł o 3 pp. do 38% wydatków ogółem.  Przyrost kwotowy 

wydatków bieżących wyniósł aż 22%.  

    Szczegółowo realizacja zadań oświatowych i ich finansowanie zostało opisane  

w sprawozdaniu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 dostępnym 

na stronie: http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip/szkolnictwo.html.  Sprawozdanie za rok szkolny 

2021/2022 zostanie przygotowane w październiku 2022. Sieć szkół w Gminie opiera się na 

pięciu zespołach:  

1) w Iwanowicach z filią w Sobiesękach Drugich,  

2) w Marchwaczu,  

3) w Radliczycach z filią w Mroczkach Wielkich,  

4) w Stawie i  

5) w Szczytnikach z filią w Pośredniku,  

i nie uległa w 2021 roku zmianie. Filia szkoły podstawowej w Pośredniku nie miała naboru 

uczniów na rok 2021/2022.   

      Liczba uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej                     

i gimnazjach w latach szkolnych.  

Liczba uczniów 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 DYNAMIKA  

1 2 3 4 5 6 7 8=(7 -6)/6 

PRZEDSZKOLA I 

ODDZIAŁY 

PRZEDSZKOLENE 

224 301 300 328 314 319 1,57% 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA I 

GIMNAZJUM 

830 751 751 718 631 641 1,56% 

OGÓŁEM 1054 1052 1051 1046 945 960 1,56% 

 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/bip/szkolnictwo.html
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    W związku z likwidacją gimnazjów ostatni rocznik zakończył edukację w 2019r stąd 

zmniejszenie w grupie szkoła podstawowa i gimnazjum liczby uczniów. Pozytywnie należy 

odnotować delikatny trend rosnący  w przedszkolach i oddziałach  przedszkolnych  o 1,57%  i 

szkołach podstawowych o 1,56%.    Można uznać, że oddane w 2019r przedszkole w 

Radliczycach i w 2020r przedszkole w Sobiesękach Drugich przyczynia się do wzrostów liczby 

dzieci grupie przedszkola.   

       Celem realizowanym od dwóch kadencji jest zapewnienie takich samych warunków 

infrastrukturalnych i edukacyjnych dla dzieci z wszystkich zespołów. W realizację tego celu 

wpisują się działania  obecnie prowadzone i zakończone wcześniej: 

• budowa sal gimnastycznych w Radliczycach i Marchwaczu określona w karcie projektu nr 

2.3.1. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014- 2020, (wszystkie zespoły 

posiadają sale gimnastyczne – cel zrealizowany); 

• wykonanie boisk ze sztuczną nawierzchnią (wszystkie zespoły posiadają boiska ze sztuczną 

nawierzchnią -  cel zrealizowany); 

• termomodernizacja budynków szkół (wszystkie budynki poza budynkiem w Mroczkach 

Wielkich, gdzie nie jest uregulowane prawo własności są ocieplone, z wymienionymi 

oknami i infrastrukturą cieplną – cel zrealizowany, w 2020 dodatkowo ocieplono część sali 

gimnastycznej w Iwanowicach);  

• budowa placów zabaw przy placówkach oświatowych (poza Sobiesękami Drugimi cel 

zrealizowany);   

• utworzenie placówek przedszkolnych ( poza Mroczkami Wielkimi) cel zrealizowany;  

• budowa siłowni zewnętrznej  (brak siłowni w Marchwaczu);  

• budowa zaplecza lekkoatletycznego  uzależniona od możliwości terenowych (w 2022 

planuje się budowę bieżni 60m 4 stanowiskowej i skoczni w dal przy Zespole Szkół w 

Szczytnikach oraz skoczni w dal przy Zespole Szkół w Marchwaczu).   

Inne działania realizowane w Oświacie w 2021r .  

1. Zespół Szkół w Radliczycach otrzymał dofinansowanie i zrealizował projekt "Nowe 

miejsca wychowania przedszkolnego - Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach" 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. 

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 283.829,45 zł. Projekt realizowany od maja 

2020r. do 31 sierpnia 2021r. W 2021r poniesiono wydatki w kwocie 132.308,10-zł.  



  

RAPORT O STANIE GMINY SZCZYTNIKI ZA 2021   31 

 

2. W ramach Programu Rządowego Aktywna Tablica uzyskano dofinasowanie w kwocie 

104.400,-zł.  wkład własny gminy wyniósł 26.100,-zł. w ramach projektu zakupiono sprzęt 

informatyczny . 

3. W ramach funduszu przeciwdziałania COVID – 19 Zespoły Szkół skorzystały z dotacji 

na „Laboratoria Przyszłości” w łącznej kwocie 270.000,-zł. bez wkładu własnego gminy. 

Środki wykorzystane były między innymi na zakup drukarek 3D.  

        Władze Gminy przywiązują duże znaczenie do kształtowania postaw patriotycznych, 

zgodnie z priorytetami rządowymi i Ministerstwa Edukacji Narodowej.   

    W 2020 z inicjatywy  Wójta Gminy Szczytniki  zorganizowano szereg akcji, konkursów, 

zawodów i obchodów:  

1) Gminny Konkurs Ekologiczny „ Dbajmy o nasze środowisko naturalne” w ZS im. Jana 

Pawła II w Marchwaczu dla przedszkolaków, uczniów klas I-III, IV-VI i VII-VIII szkół 

podstawowych gminy Szczytniki 

Cel konkursu: Kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie uzdolnień dzieci i 

młodzieży, promowanie ochrony środowiska naturalnego. 

2) Gminny Konkurs Czytelniczy „Moja ulubiona lektura” dla uczniów klas VI-VIII szkół 

podstawowych gminy Szczytniki. 

Cel konkursu: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności 

argumentowania, promowanie czytania wartościowych książek”. 

3) Gminny Konkurs Plastyczny „Ocalenie Jana Pawła II z zamachu” dla przedszkolaków 

uczniów klas I-III, IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych gminy Szczytniki. 

Cel konkursu: Kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, rozwijanie wiedzy 

historycznej i uzdolnień plastycznych, promowanie wartości chrześcijańskich. 

4) Upamiętnienie 76 Rocznicy Pomordowania Mieszkańców miejscowości Marchwacz 

pod koniec II wojny światowej. 

5) Gminne obchody 40 rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu oraz 82 rocznicy 

powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowane w ZS im. Jana Pawła II w 

Marchwaczu. 

6) Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości z okazji 103 rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości w ZS w Iwanowicach.  

       Wszystkie zadania wpisują się w  cele strategiczne Planu Rozwoju Lokalnego: 

„1.3.2.Poprawa jakości kształcenia” i „1.3.3. Wykorzystanie  internetu    i nowoczesnych 

technik nauczania w procesie kształcenia młodzieży” w kierunku Aktywny kapitał ludzki” i 
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2.3.4 Modernizacja infrastruktury szkolnych i przedszkolnych jednostek” w celu ogólnym 

„Modernizacja infrastruktury społecznej” w kierunku „Rozwinięta infrastruktura” . 

     

9. Obszar : ochrona zdrowia 

Ochrona zdrowia 2020 2021 dynamika  

1 2 3 4=(3-2)/2 

WYDATKI w tym         140 673 zł          135 429 zł  -3,73% 

Ratownictwo medyczne - dotacja             8 000 zł                  -   zł  -100,00% 

  zwalczanie narkomanii             2 634 zł              3 790 zł  43,88% 

zwalczanie alkoholizmu           79 581 zł            92 524 zł  16,26% 

pozostała działalność            50 459 zł            39 115 zł  -22,48%  

        Rada Gminy Szczytniki UCHWAŁĄ  Nr XXXIII /168 / 2021 RADY GMINY  SZCZYTNIKI 

z dnia 18 lutego 2021 roku przyjęła do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2021. Kwota 

wydatkowana na ich realizację spadła o 3,73%. Środki  pochodzą z opłat wnoszonych przez 

właścicieli lokali z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych z  opłat nie mogą być finansowane inne zadania Gminy. W sprawozdaniu z 

realizacji  poinformowano o kontynuacji następujących działań: prowadzenie punktu 

konsultacyjnego w Szczytnikach, organizacja wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, organizacja 

ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł”,  „Dopalacze powiedz 

stop” i „Narkotyki to mnie nie kręci” , zatrudnienie  ogólnie dostępnego psychologa, który 

udzielał wsparcia w zakresie problemów alkoholowych w rodzinach, przeprowadzenie 

szkolenia dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż alkoholu, koordynowanie 

pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca 

z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorem zawodowym Sądu 

Rejonowego w Kaliszu, Policją przy realizacji kampanii „Zatrzymaj pijanego kierowcę”, 

„Bezpieczny na drodze”, „Reaguj na przemoc”  i organizacja  warsztatów dla rodziców. Pełna 

informacja znajduje się w „Sprawozdaniu z realizacji gminnego programu profilaktyki ... w 

2021r.”  

      Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii COVID-19 i z tego tytułu Gmina ponosiła także 

koszty działań profilaktycznych takich jak zakup maseczek,  zakup płynów dezynfekcyjnych, 

urządzeń do dezynfekcji w urzędzie. Koszty tych działań wpłynęły na wysokość środków 

przeznaczonych na opiekę zdrowotną i zostały wykazane w pozycji pozostałe koszty, które 

spadły o 22,48%.  

        Inny zakres ochrony zdrowia to udział Gminy w programach profilaktycznych.  Gmina 

przystąpiła do realizacji projektów:  
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1) „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV  i HCV oraz szczepień 

przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zawierając 

porozumienie w dniu 01.04.2018r. zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr 

XLVLVII / 272 / 2018  z dnia 14 czerwca 2018r , projekt jest  realizowany w latach 

2019 – 2022,  do końca lutego 2022 z projektu skorzystało 128 osób;  

2) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zgodnie 

z przyjętą Uchwałą Rady Gminy Szczytniki Nr XLVII / 273  / 2018   z dnia 14 czerwca 

2018r. Realizacja obydwu programów wznowiono po zawieszeniu w związku z 

pandemią COVID 19.  

       Realizowane zadania   są zgodne z Planem Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020   

w kierunku „Aktywny kapitał ludzki” w celach nr  „1.4.3. Nawiązanie współpracy w ramach 

partnerstw instytucjonalnych oraz uczestnictwo w projektach wspierających rozwój lokalny 

i regionalny” i nr „1.2.2. Poprawa stanu zdrowia Mieszkańców Gminy”.  

       Na terenie Gminy Szczytniki podstawową opiekę medyczną prowadzi Spółka Lekarska 

Humieja &  Pokojowy.  Spółka podpisała w dniu 17 grudnia 2018r z Wójtem Gminy kolejną 

umowę na pięć lat tj. do 31 grudnia 2023r na dzierżawę pomieszczeń ośrodka zdrowia w Stawie 

i Iwanowicach na warunkach określonych w ofercie przetargowej z dnia  20 listopada 2015r. 

Umowa w trybie bezprzetargowym została zawarta zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szczytniki 

Nr  LIII / 296 / 2018 z dnia 18 października 2018r.  

 

10.  Obszar: pomoc społeczna, rodzina .  

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany na mocy Uchwały Gminnej Rady 

Narodowej w Szczytnikach nr XIII/37/90 z dnia 28 lutego 1990 w sprawie powołania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działa w oparciu o statut przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy Szczytniki nr X/60/2015 z dnia  17.09.2015 z późn.zm.  i  realizuje: „Strategię 

rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Szczytniki” przyjętego Uchwałą 

Rady Gminy Szczytniki nr XXXIV/174/2021 z dnia  25.03.2021r. 

Pomoc społeczna 
2020 2021 

dynamika  
kwota  udział  kwota  udział  

1 2 3 4 5 6=(4-2)/2 

WYDATKI w tym     1 569 664 zł  100%     1 588 766 zł  100% 1,22% 

Domy pomocy społecznej         254 979 zł  16%         338 483 zł  21% 32,75% 

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
               690 zł  0%               146 zł  0% -78,80% 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
          22 581 zł  1%           21 769 zł  1% -3,60% 

http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwaly_7_kadencja/uchwala_nr_272.doc
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwaly_7_kadencja/uchwala_nr_272.doc
http://bip3.wokiss.pl/szczytniki/zasoby/files/uchwaly_rg/uchwaly_7_kadencja/uchwala_nr_273.doc
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świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia  rodzinne 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne 
        230 054 zł  15%         216 174 zł  14% -6,03% 

Dodatki mieszkaniowe           23 308 zł  1%           22 030 zł  1% -5,49% 

Zasiłki stałe         259 042 zł  17%         249 566 zł  16% -3,66% 

Ośrodki pomocy społecznej         429 932 zł  27%         434 352 zł  27% 1,03% 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
        107 158 zł  7%         127 732 zł  8% 19,20% 

Pomoc w zakresie dożywiania         165 042 zł  11%         148 800 zł  9% -9,84% 

Centra integracji społecznej           19 998 zł  1%                  -   zł  0% -100,00% 

Pozostała działalność           56 880 zł  4%           29 715 zł  2% -47,76% 

     Wydatki związane z pomocą społeczną wzrosły  o 1,22%. Najwyższy kwotowy  

i procentowy wzrost zanotowano w pozycji Domy pomocy społecznej   32,75%. Gmina dopłaca 

lub w całości ponosi koszty utrzymania mieszkańców gminy w DPS. Wskazane w budżecie 

kwoty  w 100%  pochodzą z budżetu gminy. Wartość ta cechu się wysoką dynamiką wzrostu 

od pięciu lat, ze spadkiem tylko w 2020r. Kolejną pozycją ze znacznym wzrostem to usługi 

opiekuńcze  o 19,20% .    Obydwie pozycje zwracają uwagę na narastający problem opieki 

nad osobami starszymi w gminie.      

    Pozytywnie należy odnotować spadek  zasiłków stałych co może potwierdzać dalszą 

poprawę sytuacji materialnej mieszkańców.  Pozycja pozostała działalność to wydatki 

związane z COVID – 19  przyznane na bieżącą działalność GOPS w czasie pandemii.  

Szczegółowy zakres działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opisany jest w:  

1) ocenie zasobów pomocy społecznej za 2021,  

2) sprawozdaniu z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej,  

3) sprawozdaniu asystenta rodziny. 

 

Rodzina  
2020 2021 

dynamika 
kwota  udział  kwota  udział  

1 2 3 4 5 6=(4-2)/2 

WYDATKI w tym   13 706 544 zł  100%     13 233 759 zł  100% -3,45% 

Świadczenie wychowawcze (500+)      8 834 408 zł  64%       8 720 164 zł  66% -1,29% 

Świadczenia rodzinne i inne      3 651 187 zł  27%       3 880 237 zł  29% 6,27% 

Karta dużej rodziny                 249 zł  0,0%                 292 zł  0,0% 17,50% 

Wspieranie rodziny         374 213 zł  2,7%            69 946 zł  0,5% -81,31%  

Tworzenie i funkcjonowanie klubów 

dziecięcych  
        774 263 zł  5,6%                  -   zł  0,0% -100,00% 

Rodziny zastępcze           41 166 zł  0,3%            52 757 zł  0,4% 28,16% 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz 

niektóre świadczenia  rodzinne 

          31 060 zł  0,2%            39 083 zł  0,3% 25,83% 

System opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 
                 -   zł  0,0%          471 279 zł  3,6%   
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        Wydatki związane z działem Rodzina spadły o 3,45% . W tym znaczny spadek zanotowały 

świadczenia wychowawcze  o -1,29% co wiąże się z przesunięciem obsługi programu „300+”  

Zakładu Usług Społecznych. W 2022 zostanie przesunięty także program „500+” i wtedy do 

2023 roku ta pozycja powinna całkowicie zniknąć z budżetu gminy. Wzrosła natomiast pozycja 

świadczenia rodzinne o  6,27% i znacząco procentowo pozycja rodziny zastępcze o 28,16%   

     W związku z decyzją o utworzeniu w Gminie pierwszego Klubu Dziecięcego dla dzieci do 

lat 3 pojawiła się w 2020 pozycja Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych z kwotą 

774.263 zł. Decyzja o utworzeniu klubu zapadła w odpowiedzi na narastające potrzeby rodzin 

w zakresie udostepnienia opieki dla dzieci do lat 3. Budowa klubu oparta była o środki 

zewnętrzne z programu „Maluch +” i WRPO na lata 2014 -2020.   W 2020 wydatki związane 

z Klubem ulokowane były w pozycji Tworzenie i  funkcjonowanie klubów dziecięcych 

natomiast od 2021 znajduje się w pozycji System opieki nad dziećmi do lat 3.  

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest także koordynatorem i realizatorem „Gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2021-

2024” przyjętego Uchwały Rady Gminy Szczytniki XXXIII/169/2021 z dnia 18 lutego 2021r.  

oraz realizatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy 

Szczytniki na lata 2021-2030, przyjętej Uchwałą Rady Gminy Szczytniki nr XXXIV/174/2021 

z dnia 25.03.2021.  

 

11.  Obszar: gospodarka komunalna. 

          Stawki opłat za wodę i ścieki ustalone zostały  zgodnie z obowiązkiem wynikającym z  

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków.    

          Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 czerwca 2021r. znak: 

PO.RZT.70.244.2021/D/MZ została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytniki. Nowa taryfa 

obowiązuje – stosownie do art.24f ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków  od dnia 14 lipca 2021r. 

     Obecne stawki wynoszą 4,39-zł netto (4,75-zł brutto) za m3 ścieków odprowadzanych do 

kanalizacji  i dowożonych z terenu gminy do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi .  

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto) 

W okresie od 1 do 

12 miesiąca 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 
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obowiązywania 

taryfy 

obowiązywania 

taryfy 

obowiązywania 

taryfy 

Netto brutto netto brutto netto brutto 

Grupa 1 
Cena za 

odprowadzane 

ścieki 

zł/m3 4,39 4,75 4,60 4,97 4,79 5,18 

 

Gospodarska ściekowa i ochrona wód 2020 2021 dynamika 

1 2 3 4=(3-2)/2 

WPŁYWY    124 645 zł     145 360 zł  16,6% 

Wpływy z różnych opłat     124 238 zł     145 141 zł  16,8% 

odsetki           408 zł           219 zł  -46,3% 

KOSZTY ( bez amortyzacji)   179 185 zł     192 156 zł  7,2% 

zakup materiałów i wyposażenia     13 263 zł       28 812 zł  117,2% 

zakup energii   101 239 zł       99 419 zł  -1,8% 

Zakup usług pozostałych     54 996 zł       55 626 zł  1,1% 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 
      9 687 zł        8 299 zł  -14,3% 

BILANS  ( WPŁYWY - KOSZTY) -   54 539 zł  -   46 797 zł  -14,2% 

koszty osobowe (administracja) *    114 113 zł     106 277 zł  -6,9% 

BILANS CAŁKOWITY  - 168 652 zł  - 153 074 zł  -9,2% 

długość sieci kanalizacyjnej (km) 24,86 25,51 2,6% 

 przyłączy kanalizacyjnych ( szt.)          305              328     7,5% 

szacunkowa ilość osób korzystających z kanalizacji        1 220           1 312     7,5% 

liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.)         222              228     2,7% 

szacunkowa ilość osób korzystających z przydomowych 

oczyszczalni 
        888              912     2,7% 

liczba szamb bezodpływowych       1 400           1 390     -0,7% 

*koszty osobowe (obsługa oczyszczalni) wchodzą w skład kosztów osobowych administracji publicznej dział 750 

      Ujemny bilans wynika z niepełnego wykorzystania mocy przerobowych oczyszczalni 

w Popowie, która obecnie wynosi ok 50%  tj. 96m3 na dobę przy pozwoleniu na 200m3.  

Zauważalny jest znaczący wzrost wpływów za usługi oczyszczania ścieków o 16,6% 

wynikający z: 

1) wzrostu stawki za m3 ścieków od 21 lipca 2021r. i  

2) wykonaniu  nowych przyłączy w Marcjanowie, Popowie  i Korzekwinie na przełomie lat 

2020 – 2021.   

     W  2022r. kontynuowane są prace z przyłączeniami posesji mieszkańców Korzekwina i 

Popowa co powinno wpłynąć na kolejny wzrost wpływów za usługę.   Skutkiem tych działań 

jest wzrost  liczby osób korzystających z kanalizacji o 7,5%. Odnotować należy także wzrost 

przydomowych oczyszczalni ścieków o 2,8%.  W 2021r  Gmina zrealizowała kolejny  wniosek 

z dofinansowaniem z PROW „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popów, budowę sieci 
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wodociągowej w miejscowości Główczyn i Antonin oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody 

w Radliczycach”   W ramach projektu  wykonana została sieć kanalizacyjna obejmująca 24 

osoby.  

      Poważnym problemem jest nadal wysoki udział w systemie szamb bezodpływowych.   

    Aktualne koncesje na odbiór ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac Niepodległości 

13B, 98 – 235 Błaszki; 

2. WC SERWIS Sp.z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41 – 808 Zabrze; 

3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., ul. Łódzka 19, 62 – 800 Kalisz 

4. EKO-AD Usługi Asenizacyjne i Wynajem Kontenerów Adam Dec, Tymianek 2,  

62 – 840 Koźminek; 

5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAG-TRANS Magdalena Karpisiewicz, 

Warszew 8, 62 – 860 Opatówek; 

6. Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer, Tymianek 20, 62 – 840 Koźminek 

7. Szczepan Jarantowski, ul. Zakopiańska 12, 62 – 800 Kalisz.  

    Realizowane zadania inwestycyjne są zgodne z Planem Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 

2014-2020   w kierunku „Rozwinięta Infrastruktura” w celach nr  „2.2.2. Rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni i systemu kanalizacyjnego, budowa nowych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni 

ścieków” i zgodna z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Szczytniki na lata 2016-2019 

w celu 2 „Ochrona kopalin i wód podziemnych i powierzchniowych” .  

 

Gospodarka odpadami  
2020 2021 

dynamika  
kwota  udział  kwota  udział  

1 2 3 4 5 6=(4-2)/2 

DOCHODY  w tym  1 617 993 zł  100%     1 693 343 zł  100% 4,66% 

DOCHODY (pobrane opłaty za wywóz 

odpadów komunalnych)  
1 194 595 zł 74%      1 595 445 zł  94% 33,56% 

dotacje celowe    420 310 zł 26%          92 244 zł  5%   

WYDATKI w tym 2 337 713 zł 100%     1 461 735 zł  100% -37,47% 

zakup usług pozostałych 1 583 330 zł 68%     1 395 404 zł 95% -12% 

 koszty pozostałe: oprogramowanie, 

wynagrodzenie, materiały 
     52 144 zł 3%          66 332 zł 5% 27% 

wydatki inwestycyjne     702 239 zł 30%                   0 zł 0%   

BILANS  ( DOCHODY – WYDATKI) 

różnica między pobranymi opłatami a 

kosztami wywozu, zagospodarowania i 

kosztami pozostałymi bez dotacji i 

wydatków inwestycyjnych 

-   440 879 zł           133 709 zł      

oddane odpady komunalne w tonach            1 122     100%            1 338     100% 19,24% 

odpady segregowane                481     43%               643     48% 33,80% 

Liczba osób objętych deklaracją             6 742                  6 755       0,19% 
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       Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nałożyła na gminy organizację 

odbioru i zagospodarowania  odpadów komunalnych z terenu gminy od 2015r. 

   Rada Gminy Szczytniki Uchwałą nr XXX/155/2020 z dnia 20.11.2020 przyjęła stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21,-zł. od osoby miesięcznie, 

natomiast w przypadku gdy właściciel nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w 

sposób selektywny opłata zostaje podwyższona do 42,-zł. od osoby. Stawki obowiązują od 

01.01.2021. Rada Uchwałą nr XXIX/147/2020 z dnia 20.11.2020 zastosowała także zwolnienie 

dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w 

wysokości 2 zł miesięcznie na mieszkańca. Uchwała weszła w życie także od 01.01.2021.   

Suma pobranych opłat w 2021r. w stosunku do 2020r. wzrosła o 33,56%, wydatki łączne 

natomiast spadły o 37,47% co wynikało z zakończenia budowy instalacji PSZOK w Popowie. 

W 2021r. dochody pokryły wydatki związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych, wartość nadwyżki w tym zakresie wyniosła 133 tys. zł.  Na powyższe miało 

wpływ klika elementów:  

1) dodatni- spadek kosztów wywozu i zagospodarowania śmieci o 12%;  

2) dodatni- wzrost stawki za zagospodarowanie odpadów, co spowodowało wzrost 

dochodów o 33,56%;  

3) ujemny- wzrost ilości oddanych śmieci o 19,24%  

4) dodatni- zmniejszenie udziału odpadów niesegregowanych do 52% pozwolił na 

zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów;   

5) dodatni- poprawa poziomu segregacji o 33,80% wynika z otwarcia Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie  i 

6) dodatni- wprowadzenia pojemników na szkło co zmieniło kategorię odpadu szkła.   

     Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach ((Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), „Planu gospodarki odpadami 

województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” (powoływany 

dalej jako WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr 

XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. oraz  uchwały Sejmiku Wojewódzkiego Nr XXXI/811/17 

z dnia 29 maja 2017 r  w sprawie wykonania Planu (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017r. poz. 4263)  

Gmina Szczytniki wchodzi w skład regionu X gospodarki odpadami na terenie województwa 

wielkopolskiego. WPGO określa w regionie X jedną instalację, która spełnia warunki instalacji 

regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych  ZUOK Orli Staw, Orli Staw 2 gm. 
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Ceków-Kolonia. Właścicielem tej instalacji jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina” którego od 2012 r. członkiem jest Gmina Szczytniki.  

            W ramach działań określonych w „Programie ochrony środowiska dla Gminy 

Szczytniki” Urząd Gminy inicjuje corocznie: akcję sprzątania świata i sadzenia drzew.  

W 2021r roku dokonano 750 nowych nasadzeń drzew.      

  

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2020 2021 dynamika  

1 2 3 4=(3-2)/2 

Wydatki  24 094 zł 72 844 zł 202,34% 

       Znaczący wzrost  wydatków na utrzymanie zieleni wynikał z realizacji dotacji udzielonej 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na nasadzenie drzew miododajnych w kwocie 19.800,-

zł. Nowe nasadzenia wykonano w Marchwaczu,  Radliczycach, Tymieńcu, hydroforni w 

Szczytnikach i terenie szkoły w Iwanowicach.   Wykonano także cięcie korygujące drzew w 

parku w Iwanowicach za kwotę 17 tys. zł. W kolejnych latach podobne działania należy podjąć 

w parkach Szczytniki, Staw i Radliczyce.  

Opieka nad parkami, terenami zielonymi realizowana jest przez pracowników Gminy, obecnie 

są to cztery osoby. Koszty osobowe wchodzą w skład kosztów osobowych administracji 

publicznej dział 750.     

 

Oświetlenie ulic,  placów i dróg 2020 2021 Dynamika  

1 2 3 4=(3-2)/2 

WYDATKI w tym 321 800 zł 514 496 zł 59,88% 

wydatki bieżące 235 020 zł 306 471 zł 30,40% 

                                   w tym zakup energii 104 963 zł 150 030 zł 42,94% 

inwestycje i zakup akcji Spółki Oświetleniowej na 

inwestycje 
          86 780 zł       208 025 zł  139,72% 

stan akcji  512 544 6,25% 

stan liczby lamp  657 668 1,67% 

       Wydatki ogółem na oświetlenie w 2021r wzrosły o 59,88% co wynikało ze  wzrostu 

kosztów  zakupu energii  elektrycznej o 42,92%  i kosztów obsługi infrastruktury przez Spółkę 

Oświetleniową. Nowe oświetlenie zostało wykonane w mc. Szczytniki, Pamiątków oraz 

pojedyncze punkty w Pośredniku, Główczynie  i Joance,  wzrost liczby lamp o 11 szt.  W 2021 

zlecono także wykonanie projektów oświetlenia w mc. Szczytniki i Popów. Ogółem stan lamp 

wzrósł o 1,67% do ogólnej liczby 668 szt. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej (poza 

oświetleniem parkowym w Iwanowicach i Stawie) jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z 

o.o. Udziałowcem w spółce jest Gmina Szczytniki. Liczba  akcji spółki w posiadaniu Gminy 

wynosi 544 szt. wzrosła o 6,25% . 
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12. Obszar: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2020 2021 dynamika  

1 2 3 4 

WYDATKI OGÓŁEM W TYM 501 188 zł 627 972 zł 25,30% 

orkiestry, kapele 35 054 zł 46 890 zł 33,76% 

wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 309 889 zł 413 783 zł 33,53% 

- Świetlice wiejskie  141 601 zł 213 783 zł 50,98% 

- Gminny Ośrodek Kultury 168 289 zł 200 000 zł 18,84% 

  Biblioteki 156 244 zł 155 000 zł -0,80% 

 

       Nakłady na kulturę w 2021 r wzrosły  o 25,30% na co składał się wzrost wydatków na 

orkiestry o 33,76%, Gminny Ośrodek Kultury o 18,84% , który po okresie pandemii powoli 

wraca do swoich przed pandemicznych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz remonty świetlic o 

50,98% .    

       W Gminie funkcjonuje 12 Świetlic Wiejskich: Szczytniki, Iwanowice, Staw, Radliczyce, 

Mroczki Wielkie, Tymieniec, Krowica Zawodnia, Główczyn, Joanka, Sobiesęki Drugie, 

Sobiesęki Trzecie i Kuczewola.   Gmina od lat w ramach posiadanych środków własnych                    

i pozyskanych zewnętrznych głównie z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ale także                        

w ramach Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” sukcesywnie poprawia ich standard 

w zakresie użytkowości jak i wyposażenia.  

 

W 2021 dokonano remontów i zakupów w świetlicach:   

1) w Sobiesękach Trzecich - wykonano elewację za kwotę 42.066,-zł.; 
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2) w Radliczycach wykonano parking przed Świetlicą za kwotę 92.105,-zł.    

 

3) w Szczytnikach wykonano parking za kwotę 51.992,-zł.;  

 

4) dla świetlicy w Stawie zakupiono krzesła i stoły za kwotę  10.852,-zł. w tym dotacja  z 

Urzędu Marszałkowskiego z projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”              

w kwocie 7.000,-zł.  

5) i dla świetlicy w Tymieńcu zakupiono wyposażenie kuchni  za kwotę 10.493,-zł.  w tym 

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 

sołectw”   w kwocie 7.000,-zł.  

     Znaczący wzrost zanotowano w nakładach na kapele i orkiestry o 33,76%. W Gminie 
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działają prężnie dwie orkiestry: Ochotnicza Orkiestra Dęta przy OSP w Iwanowicach i 

Orkiestra Dęta przy OSP w Stawie.  W 2021 dokonano zakupów instrumentów dla Orkiestry w 

Iwanowicach za kwotę 10.897,-zł.  w tym dotacja  z Urzędu Marszałkowskiego z projektu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 7.000,-zł. Przy orkiestrze w 

Iwanowicach funkcjonuje grupa mażoretek. Koszty instruktorów i kapelmistrza ponosi  Gmina.  

 

    Orkiestra OSP w Iwanowicach corocznie bierze udział w przeglądzie orkiestr w Sławnie. 

      Dotowane przez Gminę są także dwie kapele o charakterze ludowym  „Dysonans” i „Złote 

Kłosy”. Orkiestry i kapele uświetniają każdą gminną imprezę.  
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    W gminie prężnie działają i rozwijają się Koła Gospodyń Wiejskich. Na koniec 2021 było 

ich 13 w: Kuczewoli, Główczynie, Iwanowicach, Sobiesękach Trzecich, Marcjanowie, 

Szczytnikach-Popowie, Kobylarce, Krowice Zawodniej, Stawie, Tymieńcu, Mroczkach 

Wielkich, Niemieckiej Wieś i Joance.    

         Całokształtem działań w zakresie gminnej kultury i organizacji imprez kulturalnych 

zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczytnikach powołany Uchwałą Gminnej 

Rady Narodowej w Szczytnikach nr XVIII/59/86 z dnia 26 czerwca 1986r.   Działania GOK są  

opisane w sprawozdaniu za rok 2021r.   

         Krzewieniem czytelnictwa w Gminie zajmuje się Gminna Biblioteka powołana Uchwałą 

Rady Gminy Szczytniki nr IV/25/2003 z dnia 21 luty 2003r.  Biblioteka prowadzi  swoją 

działalność w Szczytnikach, Iwanowicach i Stawie. Wydatki na bibliotekę spadły nieznacznie  

o 0,8%. Informacja o działaniach Biblioteki zawarta jest w sprawozdaniu za rok 2021r.   

      Zadania są zgodne z Planem Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-2020  w kierunku 

„Aktywny kapitał ludzki” w celach nr  „1.1.2. Wzmocnienie współpracy z organizacjami 

integrującymi działania kulturalne (KGW, GOK, OSP, NGO, Biblioteka) i w kierunku  

„2. Rozwinięta infrastruktura” w celu „2.3.2. Modernizacja Świetlic Wiejskich”. 

  

13. Obszar: kultura  fizyczna i sport. 

Kultura fizyczna i sport 2019 2020 dynamika  

1 2 3 4 

WYDATKI  149 848 zł 162 366 zł 8,35% 

Obiekty sportowe 60 349 zł 67 255 zł 11,44% 

Pozostała działalność tym  89 499 zł 95 111 zł 6,27% 

dotacja ( kluby sportowe)  75 000 zł 75 000 zł 0,00% 

        Wzrost wydatków na obiektach sportowych o 8,35% wynikał z powrotu do zajęć głównie 

na „Orliku” po okresie pandemii COVID – 19.     Gmina zawarła umowę Instytutem Sportu – 

Państwowym Instytutem Badawczym na dofinansowanie wynagrodzeń dla Animatorów Sportu 

realizujących zajęcia sportowe na boisku „Orlik” . Gmina zawarła także umowę na realizację 

zadania „Szkolny Klub Sportowy” ze Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy 

„Wielkopolska”, do programu przystąpiła szkoła w Iwanowicach .  W ramach projektu zostanie 

przeprowadzono 56 lub 64 godziny zajęć sportowych, projekt dofinansowany przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

   W Gminie znajdują się cztery Otwarte Strefy Aktywności przy Zespołach Szkół w 

Szczytnikach, Iwanowicach, Stawie i Radliczycach w 2021 ich liczba nie uległa zmianie.  

      W Gminie funkcjonują dwa kluby sportowe: Szczyt Szczytniki  i  RKS Radliczyce.  
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    Realizowane zadania inwestycyjne są zgodne z Planem Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 

2014-2020 w kierunku „Rozwinięta Infrastruktura” w celach nr  „2.3.1. Poprawa jakości 

infrastruktury sportu i rekreacji”. Dofinansowanie klubów sportowych wpisuje się    

w kierunek „Aktywny kapitał ludzki” w celach nr  „1.2.3. Wspieranie działań prowadzących 

do aktywnego spędzania wolnego czasu i organizacji imprez sportowych”.  

 

14.  Obszar:  demografia  

       Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Szczytniki w roku 2021 gminę zamieszkiwało 7 773 

osób, z czego liczba kobiet wyniosła 3 909 osób, tj. 50,15%, a liczba mężczyzn 3 864 osób, tj. 

49,85%. Na przestrzeni analizowanych lat (2018-2021) liczba mieszkańców zanotowała 

spadek, który dotyczył zarówno liczebności kobiet, jak i mężczyzn. Liczba mieszkańców 

ogółem zmniejszyła się o 158 osób, tj. o 2%. 

   Liczba mieszkańców gminy Szczytniki z podziałem na płeć w latach 2015-2020   

Wyszczególnienie    Jednostka miary 2018 2019 2020 2021 

Ogółem w tym Osoba  7881 7806 7773 7723 

Kobiety 
Osoba  3959 3929 3909 3873 

% 50,23% 50,33% 50,29% 50,15% 

Mężczyźni 
Osoba  3915 3877 3864 3850 

% 49,68% 49,67% 49,71% 49,85% 

 

      W analizowanych latach 2018 – 2021 na terenie gminy Szczytniki, przyrost naturalny ulegał 

zmianom. W roku  2018 i 2019 odnotowano dodani przyrost, natomiast w roku 2020 oraz 2021 

ujemny. Ujemny przyrost naturalny świadczy o większej liczbie zgonów niż urodzeń żywych. 

Szczegółowe dane przyrostu naturalnego na terenie gminy przedstawione zostały w poniższej 

tabeli. 

Wyszczególnienie     Jednostka miary  2018 2019 2020 2021 

Urodzenia żywe 

Ogółem 

Osoba  

100 84 91 72 

Mężczyźni 58 45 42 44 

Kobiety 42 39 49 28 

Zgony ogółem 

Ogółem 

Osoba 

84 78 110 93 

Mężczyźni 44 39 62 43 

Kobiety 40 39 48 50 

Przyrost naturalny 

Ogółem 

Osoba 

16 6 -19 -21 

Mężczyźni 14 6 -20 1 

Kobiety 2 0 1 -22 

 

15. Obszar: realizacja Strategii Gminy , Planów Strategicznych. 
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1. Realizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy 

Szczytniki Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

       Plan jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań             

w zakresie poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest 

planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie lat 

2015-2020. Zakres tematyczny PGN odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nie 

inwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego, 

gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. 

Zaproponowane działania powinny przynosić efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji 

substancji do powietrza oraz redukcji zużycia energii finalnej.   

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

Nazwa wskaźnika Jednostka 2020 2021 

1 2 3 4 

Ilość zużytej energii elektrycznej na cele oświetlenia 

ulicznego 
MWh/rok 188 189 

Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych szt. 0 4 

Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych także w 

systemie wykorzystującym odnawialne źródła energii 
MWh/rok 14 11 

Długość zmodernizowanych dróg km 15,13 6,33 

Długość zmodernizowanych lub wybudowanych ścieżek 

rowerowych 
km 0,00 3,12 

Liczba wybudowanych punktów P&R i/lub B&R szt. 0 1 

Liczba osób objętych akcjami społecznymi związanymi z 

efektywnym i ekologicznym transportem 
os. 0 0 

Liczba zrealizowanych działań w zakresie mobilności szt. 0 0 

Liczba projektów szkoleniowych szt. 0 0 

Liczba zmodernizowanych kursów autobusowych szt. 0 2 

 

     Działania Gminy objęte   PGN skupiają się na poprawie infrastruktury drogowej poprzez 

przebudowę dróg co powoduje roczne ograniczenie emisji CO2  o  7,08 kg na 1 km 

przebudowanej drogi.   W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ciągłej rozbudowie 

ulega infrastruktura oświetleniowa,  w 2021 przybyło 11 nowych punktów świetlnych.  

Kolejnym etapem będzie stopniowa wymiana lamp sodowych na wykonane w technologii led, 

W 2021 lampy led zostały zamontowane w mc. Szczytniki i Popów.   
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    We wrześniu 2019r Gmina zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu 

Priorytetowego Czyste Powietrze z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                        

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Program "Czyste Powietrze"  

  2019 2020 2021 Dynamika  

1 2 3 4 5 

Liczba wniosków  19 42 76 81% 

  

      W 2021r.  zostało złożonych do Urzędu Gminy 76 wniosków przez Beneficjentów 

Programu. Na podstawie danych widać, że Program cieszy się  coraz większą popularnością. 

Od listopada 2021r. wprowadzono w programie szereg zmian zwiększających jeszcze ich 

dostępność i atrakcyjność.  

     Gmina w ramach zapewnienia transportu zbiorowego  zawarła z firmą Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej  w Kaliszu Sp. zoo umowę na świadczenie usługi na terenie gminy 

w celu utrzymania obecnej siatki połączeń i zachęcenia mieszkańców do korzystania                        

z komunikacji publicznej.   W zakresie modernizowania kursów autobusowych zmianie uległy 

dwa kursy.   

2. Realizacja strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014 – 2020 przyjętej 

Uchwałą Rady Gminy Szczytniki nr XLVI/261/2014 z dnia 25 lipca 2014 i Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Szczytniki na lata 2014 – 2020 przyjętego Uchwałą nr 

XLVI/262/2014  z dnia 25 lipca 2014.  

Poziom rozwoju Gminy w oparciu o realizowaną Strategię Gminy opisują wybrane wskaźniki.  

1.  AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 2019 2020 2021 

a Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców (szt.) 22 22 22 

b Komputery w szkołach z dostępem do Internetu (szt.) 215 265 299 

c 

Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku 

nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Przez ludność w wieku produkcyjnym (za Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) 

rozumiemy osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 

- 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59 

64,4 64 bd 

2.  ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA 2019 2020 2021 

a Liczba kursów autobusowych w ciągu doby (szt.) 24 24 24 

b Liczba osób korzystająca z wodociągów (os)     6 896         6 944         7 016     

c Gęstość sieci rozdzielczej  na 100 km2 (km/km2) 175 177,18 179,5 

3.  STABILNA GOSPODARKA 2019 2020 2021 

a 
Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców (szt.) 
677 699 bd 

b 
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 

osób w wieku produkcyjnym (os) 
9,22 9,47 bd 
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c 
Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 
1,40% 2,00% 1,70% 

Zestaw wskaźników systemu monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2014-

2020 
  

1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 2019 2020 2021 

1.1. Wzrost zaangażowanie społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu   

  

Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalno-

rozrywkowej o charakterze regionalnym (szt.) 
5 0 0 

Liczba organizowanych imprez (szt.) 15 2 4 

Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO (szt.) 13 2 4 

Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z partnerami 

zagranicznymi (szt.) 
0 0 0 

Liczba komputerów w budynkach użyteczności publicznej, dzięki którym 

Mieszkańcy mogą skorzystać z Internetu (szt.) 
7 7 7 

Liczba hot-spotów na terenie Gminy (szt.) 3 3 3 

  

Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające ludzi 

starszych i osoby niepełnosprawne (szt.) 
0 0 1 

Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej (os.)     9 900           400         1 700     

Liczba osób, które skorzystały z Internetu z komputerów w budynkach 

użyteczności publicznej (os.) 
16 3 0 

Liczba osób korzystających z placówek bibliotecznych (os.) 722 664 709 

  

Liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę (szt.), (os.) bd bd 5 

Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.) 32 22 30 

Nakłady na kulturę (tys. zł.)   14 108       15 806       16 165     

1.2 Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu świadomości i kultury 

zdrowotnej Mieszkańców 
  

  

Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych (szt.) 4 4 1 

Liczba zorganizowanych imprez o charakterze sportowym (szt.) 3 0 0 

Liczba wypromowanych produktów regionalnych (szt.) 1 0 0 

Liczba zorganizowanych imprez z uwzględnieniem elementów edukacji 

ekologicznej dla Mieszkańców (szt.) 
1 0 0 

Liczba inicjatyw zmierzających do zapewnienia oferty spędzania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży (szt.) 
97 47 78 

Liczba organizacji zrzeszających ludzi starszych (szt.) 2 1 1 

Liczba organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne (szt.) 0 0 0 

Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalno-

rozrywkowej (szt.) 
22 6 6 

Liczba inicjatyw/imprez promujących zdrowy styl życia (szt.)  0 0 0 

  

Liczba osób, które skorzystały z proponowanych przez Gminę badań 

profilaktycznych (os.) 
bd bd 80 

Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające ludzi 

starszych i osoby niepełnosprawne (szt.) 
1 0 0 

  Liczba obiektów sportowych (szt.) 19 19 19 

1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb 

rynkowych 
  

  

Liczba godzin zajęć z języków obcych w szkołach podstawowych (godz.) 154,5 142 149 

Wielkość środków przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych uczniów 

(tys. zł) 
27,6 23 25,55 

Liczba dokumentów regulujący system motywacji nauczycieli (szt.) 6 6 5 

Liczba boisk sportowych w miejscowościach Gminy (szt.) 7 7 7 
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Liczba lokali przeznaczonych dla grup przedszkolnych (szt.) 14 11 16 

Liczba zakupionych pomocy naukowych i oprogramowania dla jednostek 

edukacyjnych (szt.) 
674 255 256 

Liczba zajęć dodatkowych dla uczniów (godz.) 111 136 83 

Liczba zajęć dodatkowych dla uczniów o charakterze sportowym (godz.) 14 11 12 

  

Liczba uczniów korzystających z zajęć dodatkowych (os.) 630 602 612 

Liczba nauczycieli objętych systemem motywacyjnym (os.) 125 120 122 

Liczba laureatów konkursów przedmiotowych (os.) 0 0 2 

Liczba korzystających z placówek edukacyjnych (os.) 1046 955 987 

Liczba korzystających z placówek bibliotecznych (os.) 8092 4126 5863 

Liczba korzystających z oprogramowania i zakupionych pomocy 

naukowych (os.) 
945 1003 987 

Liczba dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w szkołach i 

świetlicach (os.) 
817 713 778 

Liczba uczniów startujących w regionalnych/krajowych zawodach 

sportowych (os.) 
91 58 36 

  

Liczba nowo powstałych miejsc pracy w oświacie i kulturze (os.) 2 1 1 

Liczba osób korzystających z nowych ofert programowych w zakresie 

kultury i edukacji (os.) 
78 45 12 

Nakłady na kulturę i oświatę (tys. zł)   15 481       14 108       15 806     

Liczba obiektów sportowych (szt.) 19 19 17 

1.4 Wzmocnienie sprawności działania administracji publicznej   

  

Liczba usług publicznych posiadających certyfikat (szt.) 0 0 0 

Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania na zajęcia rehabilitacyjne 

(os.) 
0 0 0 

  

Liczba przeszkolonych  pracowników administracji samorządowej (os.) 25 25 26 

Liczba dokumentów przesłanych za pomocą platformy ePUAP (szt.) 712 968 820 

Liczba udostępnionych e-usług (szt.) 0 0 1 

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 2019 2020 2021 

2.1 Poprawa jakości infrastruktury drogowej   

  

Długość dróg gminnych (km)  153 153 153 

Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km) 4,36 15,13 11,00 

Długość chodników w Gminie (km) 8,96 9,72 10,10 

Długość ścieżek rowerowych (km) 33,3 33,3 36,42 

Długość nowopowstałej kanalizacji deszczowej (km) 0 0   

Liczba nowopowstałych sygnalizacji świetlnych (szt.) 1 1 0 

Liczba nowych punktów świetlnych (szt.) 37 14 11 

Liczba inwestycji zrealizowanych w ramach ZIT (szt.) 1 1 0 

  

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku 

realizacji projektów (ha) 
0 0 0 

Liczba nowych inwestycji na terenie Gminy (szt.) 8 13 22 

Średni czas przejazdu transportem indywidualnym między wybranymi 

punktami w Gminie (min.) 
25 20 20 

  Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. zł/km) 1,30 1,92 1,12 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury sieciowej   

  

Liczba zmodernizowanych  ujęć wody (szt.) 0 0 0 

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km) 0 2,18 2,32 

Długość sieci kanalizacyjnej (km) 21,7 24,86 25,51 
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Liczba zmodernizowanych/wybudowanych oczyszczalni ścieków (szt.) 0 0 0 

Liczba wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych (szt.) 42 22 23 

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.) 215 222 228 

  

Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej 

(szt.) 
1724 1736 1754 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku 

realizacji projektów (ha) 
0 0 0 

  Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (m3 /m-ąc)     4 491         4 925         2 845     

2.3 Modernizacja infrastruktury społecznej   

  

Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych i infrastruktury 

rekreacyjnej (szt.) 
1 0 0 

Liczba wyremontowanych świetlic wiejskich (szt.) 3 2 3 

Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności (szt.)  1 2 2 

Liczba placów zabaw dla dzieci (szt.) 6 6 6 

Powierzchnia terenów rekreacyjnych i sportowych (ha) 16,72 16,72 16,72 

Liczba punktów  koncentrujących lokalną infrastrukturę sportową (szt.) 7 7 7 

  

Liczba osób korzystających z nowych/zmodernizowanych obiektów 

sportowych i rekreacyjnych (os.) 
916 966 1046 

Liczba mieszkańców mająca dostęp do placu zabaw w ciągu 10 min od 

miejsca zamieszkania (os.)  
3500 3500 3500 

Średnia liczba osób korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

w ciągu miesiąca (os.) 
76 81 87 

  

Liczba obiektów sportowych (szt.) 19 19 19 

Liczba organizowanych imprez sportowych (szt.) 2 0 0 

Liczba zorganizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym (szt.) 3 0 0 

2.4 Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa 

Mieszkańców 
  

  

Liczba nowych nasadzeń (szt.) 70 450 750 

Liczba ustawionych koszy na odpady (szt.) 92 93 93 

Liczba nowopowstałych parków (szt.) 0 0 0 

Liczba przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego (szt.) 0 0 0 

Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych powstałych dzięki wsparciu 

Gminy (szt.) 
1 0 0 

Liczba budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (szt.) 
6 6 6 

Liczba zorganizowanych imprez promujących dbałość o estetykę 

przestrzeni (szt.) 
0 0 0 

Liczba jednostek doposażonych OSP (szt.) 12 12 12 

Liczba wyremontowanych mieszkań w ramach gminnych zasobów 

mieszkaniowych (szt.) 
0 0 2 

Liczba stawów poddana renowacji (szt.) 0 0 0 

Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci (szt.) 1 0 0 

  

Powierzchnia nowopowstałych terenów zielonych (ha) 0 0 0 

Powierzchnia Gminy objęta zapisami planów zagospodarowania 

przestrzennego (%) 
2 2 2 

Liczba miejsc parkingowych (szt.)  bd bd bd 

Liczba inicjatyw zmierzająca do zwiększenia świadomości ekologicznej 

Mieszkańców (szt.) 
2 2 2 

Liczba osób, które skorzystały z gminnych zasobów mieszkaniowych (os.) 36 36 36 

  Udział terenów zielonych w powierzchni Gminy (%) 35% 35% 35% 
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Udział powierzchni obszarów szczególnie cennych przyrodniczo  w 

powierzchni ogółem (ha) 
35,17 35,17 35,17 

2.5 Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa 

instalacji odnawialnych źródeł energii 
  

  

Liczba zmodernizowanych stacji nadawczych telefonii komórkowych 

(szt.) 
0 0 0 

Liczba inwestycji w Gminie dotyczących instalacji związanych z 

odnawialnymi źródłami energii (szt.) 
1 2 0 

Odsetek obszarów w Gminie , które zajęte są pod instalacje odnawialnych 

źródeł energii (%) 
0,03% 0,03% 0,03% 

  Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje związane z 

odnawialnymi źródłami energii w ha 
3,3 3,3 3,3 

3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 

  
2019 2020 2021 

3.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej   

  

Liczba przepisów (ulg, preferencyjnych podatków) dla przedsiębiorców 

podejmujących działalność gospodarczą (szt.) 
0 0 0 

Liczba nowych produktów i usług regionalnych (szt.) 0 0 0 

Liczba szlaków turystycznych (szt.) 1 1 1 

Liczba punktów na terenie Gminy, które udzielają porad rolnikom (szt.) 1 1 1 

  Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z ulg i preferencyjnych 

podatków dla podejmujących działalność gospodarczą (os.) 
0 0 0 

3.2 Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku lokalnym   

  

Liczba inicjatyw wspomagających postawy przedsiębiorcze wśród 

najmłodszych (szt.) 
41 28 30 

Liczba wypromowanych produktów regionalnych (szt.) 1 0 0 

Liczba dokumentów programowych  wspomagających prowadzenie 

nieuciążliwej działalności gospodarczej (szt.) 
0 0 0 

Liczba inicjatyw skierowanych do rolników, a wspomagających 

specjalizacje rolnicze (szt.)  
0 0 0 

  

Liczba młodych osób, które skorzystały z inicjatyw wspomagających 

postawy przedsiębiorcze (os.) 
0 0   

Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw (szt.) 48 45 62 

Liczba rolników, którzy skorzystali ze szkoleń (os.) 80 80 bd 

Liczba rolników, którzy skorzystali z porad dotyczących specjalizacji 

rolniczych (os.) 
250 250 bd 

Liczba nagradzanych i wyróżniających się przedsiębiorstw z terenu Gminy 

(szt.) 
1 0 0 

 

16. Obszar: realizacja podjętych przez Radę Gminy Szczytniki uchwał.  

1. Uchwała N r XLII / 227/ 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2021 roku. 

2. Uchwała N r XLII / 226/ 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

zmiany WPF. 

3. Uchwała N r XLII / 225 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok. 

4. Uchwała N r XLII / 224 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Budowa dróg 
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dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, 

samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą 

uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4629P na odcinku Iwanowice – 

Szczytniki”. 

5. Uchwała N r XLII / 223 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

zgłoszenia sołectwa Krowica Zawodnia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

6. Uchwała N r XLII / 222 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szczytniki na lata 2022 – 

2025. 

7. Uchwała N r XLII / 221 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 

miejscowości Marchwacz”. 

8. Uchwała N r XLII / 220 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Marchwacz” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”. 

9. Uchwała N r XLI  219 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 

zmiany WPF. 

10. Uchwała N r XLI / 218 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 

zmian budżetowych. 

11. Uchwała N r XII / 217 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 

ustalenia diet dla sołtysów. 

12. Uchwała N r XII / 216 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 

ustalenia diet dla radnych. 

13. Uchwała N r XII / 215 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki. 

14. Uchwała N r XII / 214 / 2021  Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy. 

15. Stanowisko nr 2/2021 Rady Gminy Szczytniki zajęte na sesji w dniu 16 grudnia 2021 roku  w 

sprawie bezpieczeństwa i obrony granic naszego kraju, 

16. UCHWAŁA NR XL / 213 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w 

sprawie zmiany WPF. 

17. UCHWAŁA NR XL / 212 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w 

sprawie zmian budżetowych.  
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18. .UCHWAŁA NR XL / 211 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Szczytniki. 

19. UCHWAŁA NR XL / 210 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w 

sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 

rok. 

20. UCHWAŁA NR XL / 209 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki 

na 2022 rok. 

21. UCHWAŁA NR XL / 208 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 listopada 2021 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok na 

obszarze Gminy Szczytniki. 

22. Uchwała nr XXXIX/207/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 października 2021 roku w 

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026. 

23. UCHWAŁA NR XXXIX / 206 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 

r. w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok. 

24. UCHWAŁA NR XXXIX / 205 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 

r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Szczytniki. 

25. UCHWAŁA NR XXXIX / 204 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 14 października 2021 

r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia 

wynagrodzenia za inkaso podatków na terenie Gminy Szczytniki. 

26.  UCHWAŁA NR XXXVIII / 203 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na 

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej. 

27. UCHWAŁA NR XXXVIII / 202 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września  2021 r. 

w sprawie zmiany WPF. 

28. UCHWAŁA NR XXXVIII / 201 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zmian budżetowych.  

29. UCHWAŁA NR XXXVIII / 200 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku. 

30. UCHWAŁA NR XXXVIII / 199 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 10 września 2021 r 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytniki na rok szkolny 

2021/2022. 

31. UCHWAŁA NR XXXVII / 198 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca  2021 r. w 

sprawie zmiany WPF. 
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32. UCHWAŁA NR XXXVII / 197 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r. w 

sprawie zmian budżetowych. 

33. UCHWAŁA NR XXXVII / 196 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r - w 

sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Szczytniki. 

34. UCHWAŁA NR XXXVII / 195 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Szczytniki. 

35. UCHWAŁA NR XXXVII / 194 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w 

sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 r. w 

sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki. 

36. STANOWISKI w sprawie  inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. 

37. UCHWAŁA NR XXXVII / 193 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki. 

38. UCHWAŁA NR XXXVII / 192 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w 

sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Szczytniki za 2020 rok. 

39. UCHWAŁA NR XXXVII / 191 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 lipca 2021 r w 

sprawie wotum zaufania. 

40.  UCHWAŁA NR XXXVI / 190 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. 

w sprawie zmiany WPF. 

41. UCHWAŁA NR XXXVI / 189 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r. w 

sprawie zmian budżetowych. 

42. UCHWAŁA NR XXXVI / 188 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca 2021q r.. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 

Szczytnikach za 2020 rok. 

43. UCHWAŁA NR XXXVI / 187 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r.. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Szczytnikach za 2020 rok. 

44. UCHWAŁA NR XXXVI / 186 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 29 czerwca  2021 r.. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami użytkowymi 

wraz z przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości. 

45. UCHWAŁA NR XXXVI / 185/ 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r.. w 

sprawie zmiany WPF. 
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46. UCHWAŁA NR XXXV / 184 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja 2021 r. w 

sprawie zmian budżetowych. 

47. UCHWAŁA NR XXXV / 183 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r. w 

sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego. 

48. UCHWAŁA NR XXXV / 182/ 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 13 maja  2021 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej – lokal socjalny dla 

pracowników gospodarczych, wraz z przynależnym gruntem na rzecz Gminy Szczytniki do 

gminnego zasobu nieruchomości. 

49. UCHWAŁA NR XXXIV / 181 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji. 

50. UCHWAŁA NR XXXIV / 180 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie rozpatrzenia petycji. 

51. UCHWAŁA NR XXXIV / 179 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie zmiany WPF. 

52. UCHWAŁA NR XXXIV / 178 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie zmian budżetowych. 

53. UCHWAŁA NR XXXIV / 177 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Filialnej w Sobiesękach Drugich 

w Przedszkole w Sobiesękach Drugich. 

54. UCHWAŁA NR XXXIV / 176 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2021 roku. 

55. UCHWAŁA NR XXXIV / 175 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII//165/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia  28 stycznia 

2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki. 

56. UCHWAŁA Nr XXXIV / 174 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 25 marca 2021 r. 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szczytniki na 

lata 2021 -2030. Załącznik do Uchwały Nr XXXIV / 174 / 2021 

57. UCHWAŁA NR XXXIII / 173 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie : zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok. 

58. UCHWAŁA NR XXXIII / 172 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczytniki. 
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59. UCHWAŁA NR XXXIII / 171 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego, dla którego Gmina 

Szczytniki jest organem prowadzącym oraz nadania statutu. 

60. UCHWAŁA NR XXXIII / 170 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

61. UCHWAŁA NR XXXIII / 169 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. 

62. UCHWAŁA NR XXXIII / 168 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

63. UCHWAŁA NR XXXIII / 167 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2025. 

64. UCHWAŁA NR XXXIII / 166 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 18 lutego 2021 r. w 

sprawie uchwalenia planów pracy komisji rady gminy na 2021 rok. 

65. UCHWAŁA NR XXXII / 165 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w 

sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  

w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki. 

66.   UCHWAŁA NR XXXII / 164 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r.w 

sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zrzeczenia się odszkodowania, 

67. UCHWAŁA NR XXXII / 163 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do 

gminnego zasobu nieruchomości.  

68. UCHWAŁA NR XXXII / 162 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w 

sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok. 

69. UCHWAŁA NR XXXII / 161 / 2021 RADY GMINY SZCZYTNIKI z dnia 28 stycznia 2021 r.  w 

sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021-2026. 


