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„Dla mieszkańców, z mieszkańcami i poprzez mieszkańców” 

 

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

Raport o Stanie Gminy za rok 2020. Był to szczególny rok. Rok naznaczony pandemią,  

która odcisnęła bardzo duże piętno na wielu płaszczyznach. Niestety, zaważyła również  

na życiu i zdrowiu wielu naszych mieszkańców. Jest to smutne i bardzo bolesne wspomnienie 

ubiegłego roku, które niestety ma też swoją kontynuację w kolejnych miesiącach roku 

obecnego. Stan epidemii nie pozostał oczywiście bez wpływu na działalność naszego 

samorządu. Również my podlegaliśmy ograniczeniom i trudnościom. Musieliśmy sprostać 

wielu nowym dla nas problemom oraz znacząco ograniczyć nasze kontakty z mieszkańcami 

oraz klientami. Wydarzenia kulturalne zniknęły niemal całkowicie, podobnie jak szereg innych 

inicjatyw społecznych. Wiele prac, spotkań, posiedzeń, w tym komisji i sesji Rady Miejskiej  

w Krobi, odbywało się w trybie zdalnym. Był to jednak dla nas test na zdolność pracy  

w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu dystansów społecznych oraz wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. Dotknęły nas także inne skutki pandemii, w tym te społeczno-

ekonomiczne. Spowolniony wzrost gospodarczy odbił się na naszych dochodach budżetowych, 

jednak, co chcę w sposób szczególny podkreślić, nie ograniczaliśmy inwestycji, widząc w nich 

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

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

Raport za 2020 rok stanowi kontynuację, pod względem formy i zakresu, prezentacji działań 

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

poprzednie lata. Dokument w takiej postaci ułatwi czytelnikowi ocenę działań, w tym śledzenie 

postępów czy zmian, jakie dokonują się w naszym samorządzie. W ten sposób łatwiej też będzie 

poruszać się po Raportach, co nie jest bez znaczenia, zważywszy na mnogość zawartych w nich 

informacji, danych czy tematów. Cel dokumentu jest niezmienny: ma przede wszystkim 

zainspirować do zapoznania się ze sprawami samorządu. Dialog i wymiana opinii między 

różnymi środowiskami i osobami stanowią bowiem o jakości samorządu, ułatwiają realizacje 

zadań publicznych, wzmacniają stopień identyfikacji z nimi, podnoszą poziom satysfakcji  

i mobilizują do sprawnego i efektywnego działania.  

Podobnie jak w roku ubiegłym Raport przygotowany został przez pracowników jednostek 

organizacyjnych Gminy Krobia, w szczególności Urzędu Miejskiego w Krobi, bez anga-

żowania podmiotów zewnętrznych, a tym samym bez wydatkowania z tego tytułu środków 

publicznych.  

Zachęcam do lektury.  

Łukasz Kubiak, Burmistrz Krobi 
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WSTĘP   

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów  

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130; ze zmianami) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie  

o samorządzie gminnym. Na mocy tejże nowelizacji, zgodnie z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 

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

jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawienia corocznie organowi 

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

Obecnie prezentowany dokument odnosi się do roku 2020 i jest niejako aktualizacją stanu 

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

ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje on nie tylko podsumowanie działalności burmistrza 

Krobi, ale przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej 

w Krobi.  

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

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

realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych, stanowiących, poza wykonywaniem 

zadań własnych gminy, źródło dużego społecznego zaangażowania zarówno mieszkańców,  

jak i pracowników samorządowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą 

mieszkańcom gminy Krobia do zdobycia lub poszerzenia swej wiedzy na temat 

funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości gminy. W opracowaniu zostały uwzględnione informacje z poszczególnych 

komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Krobi, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krobi, a także instytucji kultury i placówek oświatowych, które realizują rożnego 

rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem troski o dobro społeczności lokalnej.  

W poszczególnych działach zawarte zostały informacje o tym, co dostrzec mogą Państwo 

wokół siebie na co dzień, ale też opisy mniej widocznych, jednak ważnych dla nas wszystkich, 

działań samorządu i ich efektów.  

Przygotowany Raport nie ma na celu oceny ani wartościowania prezentowanych informacji  

i danych, a jedynie rzetelne i bezstronne przedstawienie realizacji obowiązków lokalnego 

samorządu. Sposób realizacji zadań własnych Gminy ma bezpośrednie przełożenie  

na codzienną jakość życia mieszkańców, a ocenę tej jakości pozostawiamy odbiorcom 

niniejszego opracowania. 
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GMINA KROBIA 

  

Krobia jest gminą miejsko–wiejską, położoną w południowej części powiatu gostyńskiego,  

w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej 434 łączącej Poznań z Wrocławiem.  

Liczba ludności wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 12 926, a wg stanu na dzień 

31.12.2020 r. 12 845.  

W roku 2020 zmarło 220 mieszkańców gminy, a przyszło na świat 156  

  Ludność – stan na 31 grudnia 

 2018 2019 2020 

Liczba ludności 12 978 12 928 12 845 

urodzenia 178 146 156 

zgony 164 143 220 

 

WŁADZE GMINY  

 

Burmistrz  

Od 21 listopada 2018 roku funkcję burmistrza Krobi pełni Łukasz Kubiak.   

Do zadań burmistrza należy reprezentowanie Urzędu Miejskiego w Krobi na zewnątrz, 

podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób  

do podejmowania tych czynności, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec 

wszystkich pracowników Urzędu, dbanie o prawidłowość i terminowość wykonywania zadań 

Urzędu.  

W 2020 roku burmistrz wydał 197 zarządzeń, w tym:  

- 53 obejmujące zadania finansowe,   

- 48 zadania społeczne,  

- 34 sprawy organizacyjne, 

- 23 sprawy oświatowe,   

- 39 inne, w tym dotyczące m.in. dzierżaw i zbycia nieruchomości, zarządzenia oświatowe, 

pełnomocnictwa,   

- 74 zarządzeń jako kierownik urzędu.  

 

Rada Miejska  

 

Rada Miejska w Krobi liczy 15 radnych. Przy Radzie działa pięć komisji stałych. W 2020 roku 

odbyło się 61 posiedzeń komisji, w tym: 14 Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 16 Komisji 
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Rolnictwa i Rozwoju Gminy, 15 Komisji Budżetu, 5 Komisji Rewizyjnej, 1 Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz 10 posiedzeń wspólnych komisji.  

Radni procedowali jednak przede wszystkim podczas 11 sesji Rady Miejskiej w Krobi,   

w toku których podjęto 84 uchwały, w tym: 

- 2 uchwały dotyczyły zatwierdzenia budżetów jednostek gminnych,  

- podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za poprzedni rok budżetowy,  

- 22 uchwały odnosiły się do zmian budżetu Gminy Krobia oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krobia, 

- 5 uchwał dotyczyło pomocy finansowej lub rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego - przede 

wszystkim w celu wsparcia prac budowlanych lub remontowych na drogach powiatowych na 

terenie gminy Krobia, 

- 5 miało związek ze stypendiami dla uczniów,  

- podjęto 3 uchwały oświatowe, 

- 13 uchwał dotyczyło podatków, opłat lokalnych, stawek opłaty targowej oraz za zajmowanie 

pasa drogi, 

- 7 odnosiło się do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- podjęto 11 uchwał związanych z nabywaniem, zbywaniem lub zmianą nieruchomości 

położnych na terenie gminy Krobia oraz 2 dotyczące miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru gminy Krobia,  

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

organów. 

 

W 2020 roku radni Rady Miejskiej w Krobi złożyli 10 interpelacji i zapytań.   

  

Urząd Miejski w Krobi  

 

Według stanu na dzień 01.01.2020 Urząd Miejski w Krobi zatrudniał 45 osób. W roku 2020 

staż urzędniczy odbyły 3 osoby.   

Struktura organizacyjna Urzędu obejmuje cztery wydziały: Organizacyjny, Finansowy, 

Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz Spraw Społecznych, w ramach którego funkcjonują 

Referaty Projektów i Edukacji oraz Spraw Obywatelskich.  

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania 

spoczywających na Gminie zadań własnych, zadań zleconych oraz innych zadań 

wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zadań 

powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub  w drodze porozumienia 

komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom 

organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie 

umów.  
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE  

 

W roku 2020 wydano 5781 decyzji administracyjnych, w tym:  

- 5414 decyzji z obszaru podatków i opłat lokalnych, decyzji w sprawie zwrotu nadpłaconego 

podatku oraz decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego,  

-  187 dotyczących zarządzania drogami, 

-  59 decyzji z obszaru gospodarki nieruchomościami, 

-  98 decyzji odnoszących się do planowania przestrzennego (2 decyzje zostały zaskarżone  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO, jednak ostatecznie utrzymane w mocy), 

- 17 decyzji dotyczących ochrony środowiska (1 decyzja została zaskarżona do SKO, które ją 

uchyliło i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia), 

- 5 decyzji w zakresie spraw obronnych, 

- 1 decyzję dotyczącą zwrotu części dotacji udzielonej w związku z realizacją zadań 

publicznych. 

 

UDZIAŁ GMINY W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH  

 

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina Krobia jest członkiem związków 

międzygminnych. Możliwość taką przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, która zakłada,  

że gminy mogą tworzyć związki i stowarzyszenia  i wykonywać zadania publiczne w drodze 

współdziałania w celu efektywniejszego wykonywania ustawowych zadań samorządu na rzecz 

wspólnoty lokalnej.  

Gmina Krobia należy do:  

- Międzygminnego Związku Edukacyjnego Gostkowo – Niepart (Związek powstał w 2009 roku 

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

kompetencji w zakresie edukacji publicznej. Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach 

użyczonych przez gminy – członków związku),  

- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (wspólnie  

z innymi gminami - Pogorzela, Pępowo i Kobylin, realizuje on zadania związane  

z utrzymaniem wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych),  

- Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (Związek, obejmujący łącznie  

19 gmin, realizuje zadania związane z gospodarką odpadami),   

- Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna (celem Związku,  

do którego należy 12 gmin, jest m.in. tworzenie warunków dla rozwoju turystyki),  

- Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z. o.o. w Gostyniu (celem Funduszu, 

obok działalności informacyjno-doradczej, jest wspieranie rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek finansowych   

dla podmiotów gospodarczych),  
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- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” (LGD, w skład której 

wchodzi 12 gmin członkowskich, realizuje m.in. Strategię Rozwoju Lokalnego, obejmującą 

priorytety: ekologia i ochrona środowiska, zdrowa żywność, odnawialne źródła energii),  

- Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, będącego ogólnopolską platformą 

współdziałania samorządów na rzecz stymulacji procesów rozwoju wsi w Polsce poprzez 

wymianę doświadczeń i wspólne projekty, rewitalizację oraz partnerskiego modelu zarzadzania 

gminą. Istotnym elementem działań sieci jest współpraca przy konkretnych projektach,  

czego przykładem jest projekt utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce (SNW),  

w którym Gmina Krobia uczestniczy, 

- Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, do którego przystąpiła w 2020 roku. 

Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję 

oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, z zachowaniem równowagi 

ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego. 

- Stowarzyszenia Samorządów Południowo - Zachodniej Wielkopolski „Samorząd  

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

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

do przeciwdziałania wszelkim planom i próbom powstania kopalni węgla brunatnego  

w południowo-zachodniej Wielkopolsce. 

  

SYTUACJA FINANSOWA W 2020 ROKU  

 

Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN  

(NA DZIEŃ 31.12.2020 R.)  

WYKONANIE  
(NA DZIEŃ 31.12.2020 R.) 

WYKONANIE  
(W %) 

DOCHODY OGÓŁEM 70 750 905,66 75 347 286,77 106,50 

DOCHODY BIEŻĄCE 65 553 092,18 64 633 235,97 98,60 

DOCHODY 

MAJĄTKOWE 
5 197 813,48 10 714 050,80 206,13 

 

WYDATKI OGÓŁEM 77 598 905,66 71 318 810,85 91,91 

WYDATKI BIEŻĄCE 61 480 517,06 57 902 835,45 94,18 

WYDATKI MAJĄTKOWE 16 118 388,60 13 415 975,40 83,23 
 

NADWYŻKA/DEFICYT -6 848 000,00 4 028 475,92 ----- 

  
   

NADWYŻKA 

OPERACYJNA 
4 072 575,12 6 730 400,52 165,26 

 

Plan dochodów w roku 2020, według stanu na dzień 31.12.2020 r., ustalono w kwocie 

70 750 905,66 zł, w tym plan dochodów bieżących 65 553 092,18 zł, a dochodów majątkowych 

5 197 813,48 zł. 
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Dochody zrealizowano w kwocie 75 347 286,77 zł, co stanowiło 106,50 % planu, z czego 

dochody bieżące zrealizowano w kwocie 64 633 235,97 zł (98,60 % kwoty planowanej),  

zaś dochody majątkowe wyniosły 10 714 050,80 zł (206,13 % kwoty planowanej). Wysokie 

wykonanie dochodów majątkowych jest związane z przekazaniem/otrzymaniem dwóch transz 

środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 2 524 773,00 zł,  

w ramach algorytmu dla samorządów gminnych i powiatowych oraz 3 200 000,00 zł  

na inwestycje wnioskowane przez Gminę Krobia w ramach I naboru). 

Plan wydatków na rok 2020, według stanu na dzień 31.12.2020 r., ustalono na poziomie                         

77 598 905,66, w tym wydatki bieżące 61 480 517,06 zł, a majątkowe 16 118 388,60 zł.  

Wydatki  zrealizowano w kwocie 71 318 810,85 (91,91% planu), z  czego wydatki bieżące 

wyniosły 57 902 835,45 zł (94,18% kwoty planowanej), a majątkowe 13 415 975,40 zł 

(83,23% planu). 

Warto podkreślić, że wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 83,23% planu.  

W roku 2020 realizowano 54 zadania inwestycyjne, w tym znaczna ich część dotyczyła 

projektów z udziałem środków zewnętrznych (krajowych i unijnych). W zakresie jednostek 

sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w ponad 96%, a dotacje  

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w ponad 92%. 

Gmina Krobia, podobnie jak w latach poprzednich, realizowała w 2020 r. zadania na mocy 

porozumień z Powiatem Gostyńskim. Dotyczyły one zimowego utrzymania dróg powiatowych, 

utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta, przystanków komunikacyjnych  

oraz zieleni przydrożnej. Wspólnie z innymi samorządami realizowane były również zadania 

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

z gminami: Poniec, Gostyń, Piaski i Pępowo zrealizowano dochody w zakresie oddziałów 

przedszkolnych i przedszkoli). 

Na poziomie ok. 96% zrealizowano z kolei w 2020 r. Fundusz sołecki. Należy jednak w tym 

miejscu dodać, że wskutek pandemii zmieniły się w trakcie roku budżetowego plany sołectw 

dotyczące realizacji przedsięwzięć nieinwestycyjnych. Stąd też, na przełomie czerwca i lipca, 

odbyło się klika zebrań sołeckich, na których dokonano stosownych zmian. Fundusz sołecki  

w znacznie mniejszym stopniu obejmował w roku sprawozdawczym zadania integracyjne  

oraz upowszechniające ideę samorządową i dotyczył głównie zadań remontowo – 

inwestycyjnych w zakresie mienia gminnego, zlokalizowanego na terenie sołectw. 

Analiza wykonania budżetu za 2020 r. wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami  

w kwocie 4 028 475,92 zł (dochody 75 347 286,77 zł, wydatki 71 318 810,85 zł), wobec 

planowanego deficytu na poziomie 6 848 000,00 zł. Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż 

planowano o 10 876 475,92 zł. Ta kwota ma wpływ na wysokość wolnych środków na koniec 

roku 2020, które z kolei będzie można przeznaczyć w roku 2021 np. na pokrycie planowanego 

deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub inne przedsięwzięcia, 

bez konieczności sięgania po kredyty czy emisję obligacji. Skumulowana kwota wolnych 

środków za rok 2020, uwzględniająca niewykorzystane „wolne środki” z lat wcześniejszych, 

wyniosła 5 137 649,33 zł. Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych), wyniosła z kolei 5 724 773,00 zł. 
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W roku 2020 r. wykupiono 6 serii obligacji z 2010 r. i 2013 r., na łączną kwotę 1 450 000,00 zł 

(bank PKO BP). Udzielono też dwóch pożyczek krótkoterminowych, w łącznej kwocie 

115 000,00 zł, na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi. Spłata kwoty 100 000,00 zł 

nastąpiła w IV kwartale 2020 r., a spłata kwoty 15 000,00 zł została umorzona. 

W 2020 r. nie zaciągano pożyczek ani kredytów. W II półroczu wyemitowano natomiast 2 serie 

obligacji w BGK (na podstawie postępowania z 2019 r.) na łączną kwotę 5 000 000,00 zł. 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 15 750 000,00 zł i wynika on m.in.  

z wyemitowanych obligacji. Zadłużenie Gminy Krobia stanowi 20,90% zrealizowanych w roku 

2020 dochodów i jest to wskaźnik zbliżony do roku poprzedniego (było 20,19%).  

W roku 2020 i w latach następnych, na co wskazuje m.in. ilość przedsięwzięć ujętych 

w  załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia, planuje się 

realizować/kontynuować wiele inicjatyw z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Według 

danych zawartych w WPF Gminy Krobia na lata 2020 – 2030, kwota przedsięwzięć na lata 

2020 – 2030 wynosi ponad 44 mln zł, z czego znaczna ich część została wykazana w ramach 

projektów z udziałem środków zewnętrznych – ok. 28,5 mln zł. Aby skorzystać z tych środków 

konieczne jest jednak zaangażowanie środków własnych oraz środków z kredytów  

czy pożyczek. Racjonalna polityka finansowa ostatnich lat, udokumentowana m.in. znaczną 

poprawą wskaźników finansowych i optymalizacją zadłużenia, stwarza realne możliwości 

sięgania po środki zewnętrzne, również w oparciu o instrumenty zwrotne.  

W roku 2020 największy udział w dochodach (niemal połowa) miały dotacje celowe, 

otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wraz ze środkami pozyskanymi w ramach 

projektów oraz na zadania zlecone (w tym na pomoc społeczną). Wśród tych dotacji znaczną 

część stanowiły środki unijne, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

oraz dotacje otrzymane przez Gminę Krobia w ramach konkursów. Udziały w podatkach  

od osób fizycznych oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również z mienia  

oraz z usług to około 30% dochodów ogółem. 
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Wśród wydatkowanych środków z budżetu Gminy Krobia po raz pierwszy najwyższy udział 

mają bieżące wydatki na pomoc społeczną i rodzinę, których udział jest wyższy niż wydatki 

oświatowe. Łącznie na te zadania (pomoc społeczna, rodzina, oświata)  przeznaczono ponad  

45 mln zł, tj. ok. 64% wydatków ogółem. Cześć z nich dotyczy realizowanych w roku 2020 

projektów oświatowych oraz opieki nad dziećmi do lat 3. Wydatki na pomoc społeczną 

to w znacznej części środki w ramach Programu 500 PLUS. W roku 2020 znacznie zmniejszył 

się poziom wydatków na odsetki od obligacji komunalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W HORYZONCIE CZASOWYM 2005 – 2020 

 

Poniższe wykresy przedstawiają dynamikę zmian dochodów i wydatków w ostatnich  
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W analizowanym okresie dochody i wydatki zwiększyły się niemal 3,5 - krotnie, z poziomu 

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

na inwestycje realizowane przez Gminę Krobia. 

 

OŚWIATA  

 

Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego zostały zdefiniowane w kilku 

ustawach. Dotyczą one zarówno spraw związanych z prowadzeniem przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych czy finansowania oświaty, jak i zadań z zakresu kształcenia, 

wychowania i opieki, w tym także profilaktyki społecznej.  

Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:  

1)     zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,  

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie,  

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

5) wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny  

do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzanie egzaminów oraz wykonywanie innych zadań statutowych,  

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki,  
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7) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych.  

W 2020 r. w gminie Krobia funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, 2 przedszkola samorządowe, 

2 przedszkola niepubliczne, 2 szkoły podstawowe filialne oraz szkoła podstawowa prowadzona 

przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart w Nieparcie.  

 

Szkolna baza oświatowa na terenie gminy Krobia w 2020 r. (w podziale na placówki 

oświatowe z obwodami szkolnymi) 

L.p.  Nazwa szkoły  Granice obwodu szkoły – miejscowości 

1. Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyc-

kiego w Krobi  

Krobia, Grabianowo, Chumiętki, Potarzyca, 

Wymysłowo, Żychlewo, Chwałkowo, Rogowo 

2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha 

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi  

Pudliszki, Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, 

Karzec, Przyborowo, Ziemlin  

3. Szkoła Podstawowa Filialna w Ciołkowie  

z klasami integracyjnymi przy Szkole 

Podstawowej im. Stanisława Fenrycha  

w Pudliszkach  

Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, Przyborowo, 

Ziemlin  

4. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej 

w Starej Krobi  

Domachowo, Stara Krobia, Ziółkowo - gmina 

Gostyń, Rębowo - gmina Piaski z wyjątkiem 

Nr 23-31, Sułkowice, Posadowo, Pijanowice, 

Bukownica - miejscowości znajdujące się  

na terenie gminy Krobia włączone do sieci 

szkół gminy Gostyń  

5. Szkoła Podstawowa Filialna w Sułkowicach 

przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiań-

skiej  w Starej Krobi  

Domachowo, Stara Krobia, Ziółkowo -  gmina 

Gostyń, Rębowo – gmina Piaski z wyjątkiem 

Nr 23-31, Sułkowice, Posadowo  

6. Szkoła Podstawowa w Nieparcie z oddziałami 

przedszkolnymi, prowadzona przez Eduka-

cyjny Związek Międzygminny Gostkowo - 

Niepart 

Niepart, Gogolewo, Gostkowo, Rozstępniewo, 

Zmysłowo, Roszkówko  

 

W roku 2020 w szkołach podstawowych w gminie Krobia uczyło się ogółem 1202 uczniów. 

Największą szkołą podstawową była placówka w Krobi z 579 uczniami. Do Szkoły 

Podstawowej w Starej Krobi uczęszczało 150 uczniów, zaś w Szkole Podstawowej  
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w Pudliszkach naukę pobierało 264 uczniów. W szkołach tych funkcjonowały także oddziały 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.  

 

Naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło w 2020 r. łącznie 135 dzieci,  

w tym:   

- w Szkole Podstawowej w Krobi – 67,  

- w Szkole Podstawowej w Starej Krobi – Szkole Podstawowej Filialnej w Sułkowicach – 22, 

- w Szkole Podstawowej w Pudliszkach – 31,  

- w Szkole Podstawowej w Nieparcie – 15.   

W roku 2020 w gminie Krobia funkcjonowały następujące przedszkola i oddziały przed-

szkolne:  

1. Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi – 220 dzieci, 

2. Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach z oddziałami zamiejscowymi w Żychlewie, 

Potarzycy i Chwałkowie – 147 dzieci,  

3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pudliszkach (oddział w Ciołkowie)  

oraz w Szkole Podstawowej w Starej Krobi (odział w Sułkowicach) – 37 dzieci,  

4. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Krobi – 30 dzieci, 

5. Przedszkole Niepubliczne „Michałek” w Domachowie  – 14 dzieci,  

6. Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Nieparcie, prowadzonej przez 

Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo - Niepart – 50 dzieci.  

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

objętych było ogółem 454 dzieci, w tym 44 dzieci w placówkach  niepublicznych.  

W roku 2020 uczniowie wychowujący się w rodzinach o niskim statusie materialnym byli 

objęci formami pomocy materialnej w postaci stypendiów socjalnych. Zadania z zakresu 

przyznawania tych świadczeń realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Stypendia socjalne otrzymało w ubiegłym roku: w okresie od stycznia do sierpnia - 17 uczniów 

oraz 20 uczniów w miesiącach wrzesień – grudzień. Formą pomocy materialnej dla uczniów 

było także zakwalifikowanie części z nich do korzystania z posiłków, dofinansowywanych  

lub refundowanych, w stołówkach szkolnych. Z pomocy tej skorzystało 25 uczniów.  

Zwrotem kosztów zakupu podręczników szkolnych na łączna kwotę 136 566,28 zł, objętych 

było 1205 uczniów ze wszystkich typów szkół, w tym 4 uczniów z niepełnosprawnością. 

Ponadto w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w 2020 r., skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, 4 uczniom wypłacono świadczenie w łącznej kwocie 

1057,98 złotych. 

W 2020 roku Gmina Krobia otrzymała subwencję oświatową w kwocie 14 425 071,00 zł,   

która w przeliczeniu na jedno dziecko wynosiła 12 000,89 zł, a także dotację celową na dzieci 

w przedszkolach w wysokości 548 010,00 zł (1493,22 zł na jedno dziecko). Wydatki na oświatę 

w 2020 r. wyniosły 22 515 468,94 zł, z czego 10 590 885,83 zł na szkoły podstawowe  

i 5 167 923,31 zł na przedszkola. W ogólnej kwocie wydatków zawierają się również wydatki 

na dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli, świetlice wiejskie, stołówki szkolne, 

realizację projektów unijnych oraz inną działalność placówek oświatowych. 

Artykuł 32 ust. 5, 6,7  ustawy prawo oświatowe (t. j. Dz. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) nakłada 

na gminę obowiązek bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów 



14 
 
 

przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, o ile dowożenie to zapewniają 

rodzice. Dzieciom z niepełnosprawnością oraz objętym wychowaniem przedszkolnym,  

na podstawie art. 31 ust 2 prawa oświatowego (t. j. Dz. z 2020 poz. 910  z późn. zm.), zapewnia 

się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 

rewalidacyjno – wychowawczego bądź też zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna  

na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem 

miasta)  a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Mając na względzie powyższe,  

w roku 2020 dowożono 476 uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Krobia, z tytułu 

czego samorząd poniósł wydatki w łącznej kwocie 278 848,42 zł. Ponadto 6 uczniów 

dowożonych było do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, z tytułu czego wydatkowano   

z budżetu Gminy 5 638,46 zł. Rodzicom uczniów z niepełnosprawnością zwracano również 

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

transportem. Łączna kwota zwrotu kosztów dowozu wynosiła w 2020 r. 12 020,81 zł.   

 

Projekty realizowane w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Nazwa projektu Szkoła 

1. Owoce i warzywa w szkole  SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

2. Szklanka mleka  SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

3. e-szkoła Wielkopolska 2020 SP Stara Krobia 

4. Nauka poprzez doświadczenia i eksperymen-

towanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji 

Nauki, Edukacji i Innowacji 

SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

5. Wizyta wolontariuszy - projekt w ramach 

współpracy z fundacją EUROWEEK 

SP Krobia 

 

6. Obóz językowy – projekt w ramach współpracy  

z fundacją EUROWEEK 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 
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7. Christmas customs and traditions in Poland and in 

Germany - projekt w ramach polsko-niemieckiej 

wymiany młodzieży 

SP Krobia 

 

8. English binds people together - w ramach projektu 

eTwinning 

SP Krobia 

 

9. Bieg po zdrowie SP Stara Krobia 

10. Czyste powietrze wokół nas SP Stara Krobia 

SP Niepart 

11. Sprzątanie świata SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

12. Cyfrowa szkoła SP Stara Krobia 

SP Niepart 

13. Realizacja elementów planu daltońskiego SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

14. KINOSZKOŁA - interdyscyplinarny Program 

Edukacji Medialnej i Społecznej 

SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

SP Niepart 

15. SKS – Program ogłoszony przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki  

SP w Pudliszkach 

SP Krobia 

SP Stara Krobia 

 

W roku 2020 uczniowie klasy ósmej przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, którego średnie 

wyniki przedstawiają poniższe tabele.  
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Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – porównanie 

pomiędzy szkołami podstawowymi z terenu gminy Krobia. 

 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym – porównanie średnich wyników  

w przedmiotach: j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki przedmiotach za rok 

szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot SP Krobia SP Pudliszki SP Stara Krobia SP Niepart 

język polski 51,01 55,64 67,54 46,12 

matematyka 42,91 33,21 45,46 32,24 

język angielski 46,29 48,00 53,77 33,35 

język niemiecki 27,00 
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Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – porównanie 

pomiędzy gminami powiatu gostyńskiego. 

Przedmiot Krobia Pępowo Piaski Poniec Gostyń Borek 

Wlkp. 

Pogorzela 

język polski 53,31 59,39 57,58 56,65 60,53 52,59 48,07 

matematyka 39,04 44,32 39,17 39,59 45,76 35,20 40,98 

język 

angielski 

45,87 57,50 43,41 39,78 47,02 40,76 37,87 

język 

niemiecki 

27,00 - - 43,94 - 31,82 - 

 

 

 

 

Osiągane wyniki edukacyjne miały m.in. wpływ na przyznanie uczniom z terenu gminy Krobia 

stypendiów Rady Miejskiej w Krobi. W 2020 r. otrzymało je 162 uczniów. 
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Opieka stomatologiczna nad uczniami. 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom opieki 

stomatologicznej. Ponieważ w placówkach oświatowych na terenie gminy Krobia  

nie funkcjonują gabinety stomatologiczne, zgodnie z art. 12 w/w ustawy organ prowadzący 

zawarł porozumienia z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi 

świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.  

Po rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 nastąpiły uzgodnienia treści porozumień  

z podmiotami świadczącymi usługi stomatologiczne, dzięki którym uczniowie dwóch szkół 

będą mieli możliwość skorzystania z tych usług. Porozumienie na realizację bezpłatnej opieki 

stomatologicznej nad uczniami podpisały następujące podmioty lecznicze: 

1. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Hernik Krzysztof, ul. Powstańców Wlkp. 95E,  

63-840 Krobia - Szkoła Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi,  

2. Urszula Łapawa Prywatna Praktyka Stomatologiczna ul. Rawicka 43, 63 – 920 Miejska 

Górka  - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi oraz szkoła Podstawowa 

Filialna w Sułkowicach przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi. 

Trwają rozmowy z praktykami stomatologicznymi dotyczące opieki nad uczniami w Szkole 

Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi. 

 

Ogólnopolski  Program Profilaktyki Czerniaka 

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

w 2019 roku do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, realizowanego przez 

Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum 

Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA)  

we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii 

Onkologicznej. Program realizowany był w roku 2019 i na początku 2020. Głównym jego 

celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka  

oraz metod skutecznej profilaktyki. Program skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych i polegał na „wpleceniu” w treść lekcji zagadnień dotyczących czerniaka. 

W ramach programu, pomiędzy listopadem 2019 r. i 30 czerwca 2020 r., odbyły się 32 godziny 

lekcyjne zajęć, zrealizowanych przez 13 nauczycieli, w których uczestniczyło 417 uczniów.   

 

Edukacja a epidemia SARS-CoV-2. 

 

Z dniem 12 marca 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym, a następnie stanem 

epidemii, w szkołach i przedszkolach na terenie kraju zawieszone zostały stacjonarne zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze. Decyzja ta miała początkowo obowiązywać do 25 marca, jednak 

termin zawieszenia zajęć stacjonarnych był następnie kilkukrotnie wydłużany i ostatecznie 

obowiązywał do zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach w roku szkolnym 2019/2020. 

Po wakacjach letnich nauka w szkołach podstawowych oraz zajęcia w przedszkolach i żłobku 

odbywały się stacjonarnie. Ze względu jednak na rozwój pandemii i zwiększającą się liczbę 

zakażeń, od 24 października wprowadzono ponownie naukę zdalną dla dzieci klas 4-8. Dzieci 

z klas 1-3 kontynuowały natomiast naukę stacjonarnie. Podobnie funkcjonowały przedszkola  

i żłobek. W kolejnych tygodniach nauka zdalna dla klas 4-8 została przedłużona do 29 

listopada, a od 9 listopada obowiązywała również w klasach 1-3. Do końca roku kalenda-
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rzowego 2020, ze względu na charakter wprowadzanych obostrzeń, sposób funkcjonowania 

placówek oświatowych zmieniał się jeszcze kilkukrotnie.  

 

Ze względu na sytuację w szkolnictwie i konieczność organizacji przez szkoły nauki zdalnej, 

w 2020 r. uruchomione zostały dwa rządowe programy „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła 

+”, w ramach których samorządy mogły pozyskać środki finansowe na zakup sprzętu 

komputerowego, by tym samym zapewnić uczniom dostęp do zdalnego nauczania w możliwie 

jak najszerszym zakresie. Widząc potrzebę wsparcia uczniów, Gmina Krobia złożyła projekty 

do obydwu programów. W ramach „Zdalnej Szkoły” krobski samorząd zakupił sprzęt 

informatyczny za łączną kwotę 70 112,46 zł, z czego 69 534,46 zł zostało pozyskane  

z programu. Zakupiono 22 laptopy i 8 routerów WIFI, które zostały przekazane szkołom,  

a te następnie użyczyły sprzęt 10 nauczycielom oraz 20 uczniom. W ramach programu „Zdalna 

Szkoła+” zakupionych zostało z kolei 26 laptopów wraz z oprogramowaniem,  

które analogicznie przekazane zostały do szkół i następnie udostępnione 10 uczniom z rodzin 

wielodzietnych „3+” oraz 8 nauczycielom. Wartość zakupionego przez krobski samorząd 

sprzętu wyniosła w tym przypadku 74 673,30 zł. 

  

Z realizacji programów i otrzymanego dofinansowania skorzystały szkoły podstawowe  

w Krobi, Pudliszkach, Starej Krobi oraz Nieparcie. 

 

Likwidacja Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie  

 

30 listopada 2020 r. Rada Miejska w Krobi podjęła Uchwałę Nr XXVII/215/2020 w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie z klasami integracyjnymi  

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

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 z późn. zm), szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może 

zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu 

uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. W roku 

szkolnym 2020/2021 w klasach II-III Szkoły Podstawowej w Ciołkowie z klasami 

integracyjnymi uczy się 18 dzieci natomiast w oddziale przedszkolnym 13 dzieci. Uczniowie 

ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Ciołkowie będą mogli kontynuować naukę 

w lepszych warunkach, które zapewni im Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha  

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi. Wielkość oddziałów w tejże placówce pozwala  

na przyjęcie do niej uczniów z likwidowanej szkoły w Ciołkowie. 

 

Za likwidacją Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie z klasami integracyjnymi 

przemawiały następujące przesłanki: 

1. Czynniki demograficzne mające wpływ na uczęszczanie dzieci do szkoły w Ciołkowie: 

- w roku szkolnym 2020/2021, ze względu na małą liczbę dzieci, w placówce nie została 

utworzona kl. I (zgłoszono zaledwie 5 dzieci); 

-  w szkole utworzono tylko dwa oddziały szkolne: klasę II - 8 dzieci oraz klasę III - 10 dzieci, 

a także oddział przedszkolny – 13 dzieci, 

- do oddziału przedszkolnego w Ciołkowie uczęszcza tylko 13 przedszkolaków (wg. danych 

demograficznych, w roku 2020/21, w obwodzie szkoły w Ciołkowie mieszkają 34 dzieci  

w przedziale wiekowym 4-6 lat). Z tej grupy dzieci do oddziału przedszkolnego w Ciołkowie 

uczęszcza tylko 13 dzieci. Pozostała część dzieci w wieku przedszkolnym z tego obwodu 

uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach.  
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2. Możliwość utworzenia, na bazie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha  

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi oraz oddziału przedszkolnego likwidowanej Szkoły 

Podstawowej Filialnej w Ciołkowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pudliszkach: 

- Szkoła w Pudliszkach zabezpieczy naukę dzieciom z obwodu Szkoły Podstawowej Filialnej 

w Ciołkowie (Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, Przyborowo, Ziemlin) po jej likwidacji 

w klasach od 1 – 8,  

- do szkoły w Pudliszkach zostanie przeniesiony oddział przedszkolny ze szkoły filialnej  

w Ciołkowie, który będzie stanowił ofertę edukacyjną dla dzieci z obwodu szkolnego szkoły  
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w Pudliszkach i zlikwidowanej szkoły w Ciołkowie (zapewnienie dowozów przez gminę), 

- dzieci przedszkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym będą miały możliwość uczenia się 

za pomocą Metody Daltońskiej. Nauka wg tej metody będzie kontynuowana w klasach 1-8, 

- w utworzonym zespole szkolno – przedszkolnym będzie większa zastępowalność kadry 

zarządzającej, pracowników obsługi i administracji oraz kadry pedagogicznej. 

  

3. Kadra pedagogiczna, jak również część pracowników obsługi likwidowanej szkoły  

w Ciołkowie, otrzyma pracę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach  

z klasami integracyjnymi. Pozostali pracownicy obsługi otrzymają pracę w innych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Krobia.  

 

4. Gmina Krobia zapewni dzieciom ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Filialnej  

w Ciołkowie bezpłatny dowóz oraz naukę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha  

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi: 

-  dzieci będą dowożone do szkoły w Pudliszkach autobusami; 

- dzieci niepełnosprawne dowożone będą busem gminnym do klas integracyjnych, 

funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Pudliszkach oraz do oddziału przedszkolnego,  

który zostanie przeniesiony ze Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie. 

 

5. Oferta edukacyjna oraz warunki techniczne Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha  

w Pudliszkach z klasami integracyjnymi dla uczniów Szkoły Podstawowej Filialnej  

w Ciołkowie: 

- przedszkolacy oraz uczniowie klas 1-3 uczyć się będą w oddzielnym budynku bez dzwonków 

i kontaktu z uczniami starszymi oraz będą mieli możliwość korzystania ze świetlicy,  

- nauczycielki  i opiekunki znane uczniom oraz przedszkolakom, przejdą do szkoły  

w Pudliszkach razem z uczniami. Ponadto dzieci będą miały większy dostęp do opieki innych 

specjalistów pracujących w szkole,  

- bardzo dobra baza lokalowo-dydaktyczna, wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz szeroka 

gama zajęć pozalekcyjnych, 

- istniejąca sala gimnastyczna polepszy dostęp do bazy sportowej (w Szkole Podstawowej 

Filialnej w Ciołkowie brak jest sali gimnastycznej), 

- pracownia komputerowa oraz większy wybór książek w bibliotece, 

- istniejący plac zabaw wydzielony dla przedszkolaków. 

 

UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  

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

w Krobi w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum 

Usług Wspólnych w Krobi oraz nadania jej statutu.  

 

Uchwała zakładała powołanie z dniem 1 stycznia 2021 roku jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Centrum Usług Wspólnych w Krobi. Centrum będzie prowadzić gospodarkę finansową 

w formie jednostki budżetowej. Zakres obowiązków powierzonych jednostce obejmuje sprawy: 

finansowo – księgowe, informatyczne oraz prawne w odniesieniu do następujących jednostek: 

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi; 2) Szkoła Podstawowa  

im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi; 3) Szkoła Podstawowa  

im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi; 4) Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami”  

w Krobi; 5)Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach; 6) Żłobek Gminny w Krobi; inne 
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podmioty wskazane w art. 10a pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, z którymi Centrum 

zawrze porozumienia, o których mowa w art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

POLITYKA SPOŁECZNA  

 

Politykę społeczną samorząd realizuje przede wszystkim poprzez jednostkę organizacyjną 

Gminy, jaką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (MGOPS).  

Jego funkcjonowanie reguluje ustawa o pomocy społecznej, ustawa o finansach publicznych 

oraz statut. W 2020 r. kadrę ośrodka stanowiło 19 osób.  

Przedmiotem działalności ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych Gminie, 

określonych w ustawie o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie prawo 

energetyczne, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”. 

Budżet MGOPS w 2020 r. wynosił 23 056,717,73 zł ( dla porównania – 19 649 404,21 zł  

w roku 2019). 

Najczęstsze powody przyznania pomocy w 2020 r. to: długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Liczba 

osób i rodzin objętych różnymi formami pomocy społecznej obrazują wykresy.  

  

  

 

 

 

 

rok 2018 rok 2019 rok 2020

liczba rodzin 160 220 230

liczba osób w rodzinach 396 388 427

160

220 230

396 388

427

Osoby, rodziny korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej w latach 2018-2020
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Informacje na temat poszczególnych form pomocy społecznej  

 

 

Lp 

 

Zakres informacji 

 

2019 

 

2020 

1 
Liczba osób korzystających z zasiłku stałego  26 24 

2 Kwota świadczeń – zasiłek stały (w zł) 154 184,00  138 357,74 

3 
Liczba  osób korzystających z zasiłku okresowego  8 6 

4 Kwota świadczeń – zasiłek okresowy (w zł)  10 556,00 7 707,50 

5 
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego   

i specjalnego zasiłku celowego, w tym osób 

korzystających z zasiłku celowego przyznanego  

w ramach Programu Wieloletniego „Posiłek  

w szkole i w domu”  

156 137 

6 Kwota świadczeń – zasiłek celowy (w zł)  232 558,00 281 189,00 

7 Liczba osób korzystających ze świadczeń niepie-

niężnych  
44 43 

8 
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych  5 13 

9 
Kwota świadczeń - usługi opiekuńcze (w zł)  23 401,31 109 750,00 

10 Liczba osób korzystających ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi   

1 2 

11 Kwota świadczeń - specjalistyczne usługi opie-

kuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

(w zł)  

18 007,11 17 880,00 

12 
Liczba uczestników Centrum Integracji Społecznej  14 14 

13 Liczba osób przebywających w domach pomocy 

społecznej  
19 18 

14 Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy 

społecznej w zł  
508 302,73 483 232,00 
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15 Posiłek – liczba osób  41 25 

16 Kwota świadczeń – posiłek (w zł)  34 127,00 10 349,00 

 

Pozostałe świadczenia  

 

Lp Zakres informacji 2019 2020 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE   

1 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych (stan na dzień 31.12) 

716 606 

2 Wysokość wypłaconych świadczeń rodzin-

nych (w zł) 

4 101 064,67 4 245 477,00 

3 Liczba rodzin korzystających z zasiłków dla 

opiekunów (stan na dzień 31.12) 

8 7 

4 Wysokość wypłaconych zasiłków dla opie-

kunów (w zł) 

59 520,00 52 700,00 

5 Liczba rodzin  korzystających z jednora-

zowego świadczenia "Za życiem" (stan na 

dzień 31.12) 

2 0 

6 Wysokość wypłaconych  świadczeń „Za ży-

ciem” (w zł) 

8 000,00 0,00 

 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  

7 Liczba dzieci korzystających ze świadczeń 

wychowawczych 500+  (stan na  31 grudnia) 

2446 2478 

8 Wysokość wypłaconych świadczeń wy-

chowawczych (500+) (w zł) 

11 806 378,00 15 005 760,90 

 FUNDUSZ ALIMANTACYJNY  

9 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego (stan na dzień 

31.12) 

27 28 

10 Wysokość świadczeń wypłaconych z fun-

duszu alimentacyjnego (w zł) 

222 100,00 241 800,00 

11 Liczba dłużników w gminie 35 43 
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12 Liczba przeprowadzonych wywiadów ali-

mentacyjnych i oświadczeń majątkowych  

9 9 

13 Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika 

za uchylającego się od zobowiązań alimen-

tacyjnych 

1 1 

14 Liczba złożonych wniosków do proku-

ratury o ściganie za przestępstwo okreś-

lone w art. 209 § 1 KK 

30 4 

15 Liczba złożonych wniosków do starosty   

o zatrzymanie prawa jazdy 

0 2 

16 Liczba złożonych wniosków o aktywizację 

zawodową do powiatowego urzędu pracy 

0 4 

17 Ilość podjętych działań wobec dłużników 

alimentacyjnych 

35 73 

 DODATKI MIESZKANIOWE I ENEGETYCZNE  

18 Liczba rodzin korzystających z dodatków 

mieszkaniowych 

59 61 

19 Wysokość wypłaconych dodatków miesz-

kaniowych (w zł) 

119 657,27 105 898,19 

20 Liczba rodzin korzystających z dodatków 

energetycznych 

27 26 

21 Wysokość wypłaconych dodatków ener-

getycznych (w zł) 

4 352,72 3 647,13 

  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy realizuje również zadania z zakresu ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudnia w tym celu asystenta rodziny, który swym 

wsparciem obejmował w 2020 r. 13 rodzin. Gmina ponosi również koszty pobytu dzieci   

w pieczy zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

 

Lp Zakres informacji 2019 2020 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ   

1  Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej  

3 4 
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2  Wydatkowana kwota związana z umiesz-

czeniem dziecka w pieczy zastępczej (w zł)  

8 134,52 15 661,53 

3  Liczba dzieci umieszczonych w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej  

4 4 

4  Wydatkowana kwota związana z umiesz-

czeniem dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej (w zł)  

49 880,70 37 202,85 

  

W 2020 r. ośrodek realizował program Dobry Start, w ramach którego z jednorazowego 

wsparcia skorzystało 1689 dzieci w wieku szkolnym, a kwota wypłaconych świadczeń 

wyniosła 506 700,00 zł.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest ponadto koordynatorem projektu WRPO  

na lata 2014-2020, dotyczącego utworzenia Krobskiego Centrum Usług Społecznych:  

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

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne- projekty konkursowe.  

W ramach projektu przewidziano utworzenie bądź rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie: 

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

Obydwa przeznaczone są dla czterech osób niesamodzielnych,  

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

swoich zainteresowań oraz zajęć rehabilitacyjnych  

- domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W projekcie założono zwiększenie 

miejsc w domu, a także przeniesienie Do Krobskiego Centrum Usług Społecznych,  

w I półroczu 2021 r., Środowiskowego Dom Samopomocy w Chwałkowie, 

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

działającej na wszystkie zmysły,  

- opieki wytchnieniowej, skierowanej do opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych  

i niesamodzielnych.  

Dodatkowo, w ramach projektu pilotażowo, przewidziano wdrożenie systemu teleopieki  

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

     

W 2020 r. ośrodek realizował Program Wieloletni Senior+, na lata 2015-2020 Moduł II 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. Był też partnerem Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w zakresie realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami 

pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, 

kultura, sport, sadownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa 

wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz wprowadzenie nowego profilu 

usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji  

w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/ rodzin.  

 

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w 2020 r. z udziałem Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krobi był projekt „Ekonomia społeczna bez granic”. Prócz Gminy 

Krobia zaangażowane były w niego również: Fundacja Barka (liderem projektu) oraz  partnerzy 
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- Gmina Révfülöp (Węgry), Armia Zbawienia (Czechy) i organizacje obywatelskie z Północnej 

Macedonii. Projekt, który finansowany był z Funduszy Wyszehradzkich, przewidywał m.in. 

staże, wizyty studyjne oraz seminaria dotyczące rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej  

i zakończył się we wrześniu 2020 r. Warto dodać w tym miejscu, że 1 lutego 2021 r. Gmina 

Krobia, jako lider, złożyła natomiast kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy 

Wyszehradzkich, zatytułowany „Budowanie międzynarodowych mostów V4 – Przedsię-

biorczość społeczna jako narzędzie lokalnego wzmocnienia pozycji gospodarczej”. Tym razem 

partnerzy z Polski, Czech, Węgier oraz Macedonii Północnej zamierzają zaprezentować  dobre 

praktyki, praktycznego wymiaru ekonomii społecznej, chcemy pokazać jak działają 

partnerstwa lokalne w praktyce, jakie działania podejmują. 

W roku 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również dwa programy 

ogłoszone przez Ministerstwo Rodziny Polityki Społecznej, skierowane do osób  

z niepełnosprawnością, a finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Była to 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 oraz usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – 

specjalistyczne usługi opiekuńcze edycja 2020 r.  

W roku objętym Raportem przy MGOPS funkcjonował Punkt Konsultacyjny, w którym łącznie 

503 porad udzielili: radca prawny, psycholog oraz terapeuta uzależnień. Przy Ośrodku   

działała również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przyjęła 

6 wniosków od rodzin i instytucji, dotyczących nadużywania alkoholu. Członkowie Komisji 

przeprowadzili ponadto 1 rozmowę interweniująco-motywującą, natomiast w związku  

z ograniczoną działalnością sądów, która spowodowana była sytuacją epidemiczną, w 2020 r. 

nie skierowano do nich żadnej sprawy w celu zastosowania zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

Do zadań MGOPS należy również przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. W 2020 r. 

z tej formy pomocy skorzystało 20 uczniów (dla porównania 39 w roku 2019).  

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

 

Ochotnicze Straże Pożarne  

 

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

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

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

Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Niepart, Posadowo, Potarzyca, Przyborowo, Rogowo, 

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

gminy wynosiła 985, w tym 76 mogących brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Funkcjonowało też 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 71 członkami, a także Dziecięca 

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

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

W 2020 r. jednostki OSP z gminy Krobia odnotowały 128 interwencji, w tym OSP Krobia – 

102, OSP Pudliszki – 20, OSP Gogolewo – 5, a łączny czas działania jednostek wyniósł  

130 godzin. Z budżetu Gminy Krobia na ochronę przeciwpożarową wydatkowano blisko 160 

tys. zł. 
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Zarządzanie kryzysowe  

 

2020 rok upłynął w kraju i na świecie m.in. pod znakiem walki z pandemią koronawirusa 

SARS-CoV-2. Ta nadzwyczajna sytuacja nie ominęła również gminy Krobia, gdzie 

ograniczona została aktywność w wielu obszarach działalności samorządu, ale także w sferze 

życia społeczno-gospodarczego mieszkańców. W zależności od sytuacji epidemiologicznej  

i wydawanych z tego tytułu rozporządzeń, w 2020 r. wielokrotnie ograniczana była działalność 

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, w tym Kina „Szarotka”, Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Krobia, co skutkowało m.in. wstrzymaniem realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć. Wiele zmian i ograniczeń dotknęło nie tylko dorosłych, ale również 

najmłodszych mieszkańców gminy, z których większość po dzień dzisiejszy realizuje 

obowiązek szkolny w trybie zdalnym, względnie hybrydowym. To głównie z myślą o nich 

samorząd Gminy Krobia pozyskał środki w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 

Szkoła +”, które przeznaczone zostały na zakup komputerów oraz innych urządzeń 

informatycznych, umożliwiających zdalną edukację (szerzej opisane w rozdziale Oświata). 

Kolejne 110 000,00 zł z budżetu Gminy przeznaczone zostało na wsparcie podmiotów  

i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie koronawirusa. 70 tys. zł z tej kwoty 

przekazane zostało, w ramach pomocy finansowej, Powiatowi Gostyńskiemu na zakup 

aparatury medycznej wykorzystywanej przez gostyński szpital do leczenia pacjentów 

zarażonych SARS-CoV-2. Placówka ta otrzymała także z budżetu Gminy Krobia dotacje  

na zakup tlenu medycznego oraz środków ochrony osobistej, wykorzystywanych przez 

personel szpitala, w tym przez zespoły ratownictwa medycznego. Blisko 25 000,00 zł 

przeznaczono z kolei na doposażenie jednostek OSP w Krobi, Pudliszkach i Gogolewie, 

biorących udział w działaniach mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS-

CoV-2 oraz zwalczaniu jego skutków. Za ponad 57 000,00 zł zakupiono natomiast stacje  

do dezynfekcji rąk, ozonatory, mopy parowe oraz inne urządzenia, wykorzystywane do walki 

z koronawirusem w jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym w placówkach oświatowych. 

Chociaż jak wspomniano powyżej, sytuacja epidemiczna w naszym kraju wymusiła 

wprowadzenie szeregu ograniczeń w działalności instytucji publicznych, mieszkańcy gminy 

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

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.  

 

PLANOWANIE I ZAGSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

 

16% powierzchni gminy posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast na obszarze miasta Krobia wskaźnik ten wynosi 99%. Najwięcej 

wyznaczonych jest terenów rolnych (bez prawa zabudowy) oraz terenów związanych  

z funkcjonowaniem Farmy Wiatrowej Krobia Południe. Spośród terenów przeznaczonych pod 

tzw. zabudowę kubaturową największy udział na koniec roku 2020 stanowią tereny zabudowy 

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

(ok. 107,1 ha) oraz tereny mieszkaniowo-usługowe (ok. 27,4 ha). 

W roku 2020 Rada Miejska w Krobi uchwaliła jedną zmianę miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego - dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, 

Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia i Miejsko-Góreckiej w Krobi, przyjętą Uchwałą  

Nr XXIV/191/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Plan ten obejmuje tereny wcześniej przeznaczone 
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pod m.in. tereny rolnicze i tereny mieszkaniowe, a jego uchwalenie spowodowało zmiany 

funkcji terenu.  

 

W przypadku terenów nie objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego realizacja inwestycji była możliwa na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych przez burmistrza 

Krobi. W roku 2020 wydano 13 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z czego 7 

dotyczyło budowy lub przebudowy linii elektroenergetycznych, 5 budowy sieci gazowej, 

natomiast 1 rozbudowy stacji uzdatniania wody. W zakresie inwestycji nie stanowiących 

realizacji celu publicznego wydano z kolei 49 decyzji o warunkach zabudowy, z czego 12 

decyzji dotyczyło inwestycji z zakresu zabudowy zagrodowej (budynki gospodarcze, 

inwentarskie, budowle rolnicze, budynki mieszkalne), natomiast 24 decyzje zezwalały  

na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostałe decyzje związane były  

z budową z zakresu zabudowy produkcyjno-usługowej, odnawialnych źródeł energii  

oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Łącznie wydano decyzje o warunkach 

zabudowy dla obszaru około 94,65 ha.  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE, KOMUNALNE I Z ZAKRESU 

OCHRONY ŚRODOWISKA. 

Inwestycje infrastrukturalne  

 

W 2020 r. zrealizowano m. in. następujące inwestycje: 

 

1. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 

wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków. Wybudowano                           

4 mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie zasilane piecami gazowymi  

oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, uzupełniające zasób mieszkaniowy gminy.  

Koszt wykonanych robót wyniósł 733 405,70 zł. 

2. Przebudowa  ulicy Mikołaja Kopernika w Krobi. Zakres inwestycji realizowanej  

na odcinku blisko 0,5 km obejmował przede wszystkim przebudowę kanalizacji 

deszczowej, wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m oraz chodników z kostki brukowej. 

Ponadto wykonane zostały wyniesione skrzyżowania z ulicami Cichą, Słoneczną  

i Kwiatową oraz zjazdy na posesję. Koszt wykonanych robót wyniósł 1 578 016,08 zł. 

3. Rozpoczęto budowę Centrum Biblioteczno-Kulturalnego „KROB_KULT”. Inwestycja 

realizowana jest na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU), w formule 

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

zdegradowanego obszaru Krobia Centrum.  Budynek o pow. użytkowej ok. 630 m2, 

zlokalizowano przy Szkole Podstawowej w Krobi, a w ramach niego wygospodarowane 

zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię 

komputerową oraz salę wielofunkcyjną.  Koszt prac wykonanych w roku 2020 wyniósł 

3 405 232,00 zł.  

4. Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na części ulicy Odrodzenia w Krobi  

(do przejazdu kolejowego w Grabianowie). W ramach realizowanych prac, na odcinku 

1,04 km i szerokości  4-5 m, wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża, a następnie 

ułożono nawierzchnię z tłucznia granitowego stabilizowanego mechanicznie.  

Wartość wykonanych robót wyniosła 157 019,14 zł.  
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5. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krobskiej w Pudliszkach, w ramach zadania: 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowania nowoczesnego oświetlenia 

hybrydowego”. Koszt wykonania prac wyniósł   36 000,00 zł. 

6. Budowa drogi w Przyborowie. W ramach inwestycji wybudowano z kostki betonowej 

drogę o szerokości 6 m  i długości 150 m. Koszt zadania wyniósł 108 579,55 zł. 

7. Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w ciągu ulicy Ponieckiej  

w Krobi. Wykonano skrzyżowanie (z kostki brukowej) z drogą gminną. Koszt zadania 

wyniósł 25 079,64  zł. 

8. Wykonanie, na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU), w formule 

zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych. W ramach 

zadania, które rozpoczęto w 2019 r., nieczynne od 1976 r. i niszczejące przez wiele lat 

pomieszczenia dawnej gazowni przy ulicy Powstańców Wlkp. 103A, zostało 

przekształcone w Krobskie Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym będą 

realizowane szeroko pojęte usługi i cele społeczne. Koszt inwestycji wyniósł  

4 446 250,59 zł. 

9. Budowa instalacji gromadzenia wody deszczowej z budynku Gminnego Żłobka  

w Krobi i Przedszkola Samorządowego pod Świerkami w Krobi. W ramach 

przedsięwzięcia wykonano system kanalizacji odprowadzającej wodę z rynien 

budynku, zbiornik na deszczówkę o pojemności 6,5 tys. l oraz zamontowano pompę  

do pobierania wody ze zbiornika. Koszt zadania wyniósł 23 739,00 zł. 

10. Budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską. Inwestycja realizowana 

była w ramach projektu pn. Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego 

obszaru Krobia Centrum. Prace objęły montaż przepustu z blach stalowych, 

posadowionego na fundamencie z kruszywa. Dodatkowo skarpy i dno w jego obrębie 

zostały umocnione kamieniem polnym. Przepust został też oświetlony. Wartość 

zrealizowanych prac wyniosła 615 372,91 zł. 

11. Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Potarzycy  

i Sułkowicach, o mocy odpowiednio 7kW i 9 kW. Koszt wykonania prac wyniósł  

75 046,14 zł. 

12. Renowacja cieku Rów Krobski. Na odcinku o długości 211,5 m odtworzono m.in. trasy 

i punkty wysokościowe, sporządzono inwentaryzację geodezyjną, usunięto drzewa, 

umocniono skarpy. Koszt prac wyniósł  88 321,69 zł. 

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej - wymiana 24 opraw sodowych 

na oprawy LED. Koszt zadania 35 177,95zł. 

 

Nasadzenia drzew oraz nowe tereny zielone 

 

W 2020 roku, za kwotę 82 682,50 zł, nasadzono 512 sztuk drzew oraz zagospodarowano nowe 

tereny zielone, o pow. 0,15 ha, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 103b w Kobi. 

 

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wymianę źródła ogrzewania 

W roku objętym Raportem udzielono 12 dotacji, w łącznej kwocie 50 000,00 zł, na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 20 dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach  

i lokalach w kwocie  59 916,00 zł. 

 

Nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową 

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Krobia realizowana jest poprzez Międzygminny 

Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, który tworzą gminy: Krobia, 
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Pępowo, Pogorzela i Kobylin. W roku 2020 przyłączono do sieci wodociągowej 29 nowych 

podmiotów (liczba przyłączy wynosi obecnie 2318), a także rozbudowano sieć wodociągową 

o długość 1,24 kilometra (obecnie 155 kilometrów). Do sieci kanalizacji sanitarnej nie 

podłączono nowych podmiotów (obecnie 1501) natomiast rozbudowano ją o odcinek o długości 

1,09  kilometra (obecnie 57,19 kilometra). W roku 2020 przeprowadzono szeroki zakres prac  

modernizacyjnych w stacji uzdatniania wody we Florynkach.  

 

Pozyskane tereny pod infrastrukturę oraz drogi 

 

Rok 2020 był kolejnym rokiem powiększania zasobu nieruchomości gminnych. W związku  

z realizacją postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

i wynikających z tego przeznaczenia nowych terenów pod drogi publiczne, przejęto z mocy 

prawa i za odszkodowaniem grunty o powierzchni 0,0721 ha. Ponadto, w drodze zawarcia 

aktów notarialnych, nabyto grunty o powierzchni 0,6283 ha, położone w Pudliszkach,  

z przeznaczeniem pod drogi. W celach inwestycyjnych dokonano też nabycia działki  

o powierzchni 0,1325 ha, położonej w Krobi, z przeznaczeniem pod teren rekreacyjny, a także 

działki o powierzchni 0,1213 ha, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego 

Żłobka w Krobi.   

 

 

Usuwanie azbestu 

 

W ramach realizacji z Powiatem Gostyńskim „Programu likwidacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie powiatu gostyńskiego”, w 2020 r. usunięto z 54 nieruchomości na terenie 

gminy wyroby azbestowe, których łączna waga wyniosła 130,042 ton. 

 

Inwestycje w place zabaw i obiekty sportowe 

 

W roku sprawozdawczym doposażono 12 placów zabaw, na których zamontowane zostały 

łącznie 24 nowe elementy ich wyposażenia. Wartość zadania wyniosła 71 340,00 zł.  

 

Na stadionie sportowym w Pudliszkach wymieniono 4 słupy oświetleniowe płyty boiska, 

zamontowano nowe bramki wraz z siatkami, a także wymieniono część ogrodzenia obiektu,  

co miało związek z jego przystosowaniem do rozgrywek IV ligi. Łączny koszt zakupów  

i zrealizowanych usług wyniósł 54 591,72. Nowe elementy ogrodzenia zamontowane zostały 

także w obrębie boiska w Chwałkowie, a koszt przedsięwzięcia wyniósł w tym przypadku  

3 556,15 zł. 

 

Przedsięwzięcia oraz akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska 

 

Ze względu na stan pandemii nie przeprowadzano zorganizowanych działań edukacyjnych  

z zakresu ochrony środowiska. Postawy ekologiczne kształtowano jednak m.in. poprzez 

artykuły w Biuletynie Gminy Krobia. Ponadto pod koniec roku rozpoczęto przygotowania  

do publikacji cyklu artkułów z zakresu ochrony środowiska w tygodniku „Życie Gostynia”  

oraz na portalu www.gostynska.pl.   

 

 

 

 



33 
 
 

Inwestycje w świetlice wiejskie  

 

Rok 2020 był kolejnym, w którym samorząd gminny inwestował w obiekty świetlic wiejskich. 

Najszerszy zakres prac dotyczył ostatniego etapu budowy świetlicy w Chumiętkach, 

polegającego na ociepleniu i malowaniu elewacji, którego koszt wyniósł: 59 347,50 zł brutto. 

Prace remontowe wykonywano również w pozostałych świetlicach wiejskich. Spośród nich 

warto wymienić: 

- montaż 2 szt. klimatyzacji w świetlicy w Bukownicy (koszt: 6 888,00 zł), 

- utwardzenie terenu (ok. 25 m2) wokół świetlicy w Bukownicy oraz montaż odwodnienia 

(koszt: 5 458,25 zł), 

- zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ciołkowie  (koszt: 6 800,00 zł), 

- wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Domachowie (koszt: 25 830,00 zł),  

- utwardzenie terenu (ok.160 m2) przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie (koszt: 21 809,75 zł), 

- remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Posadowie (koszt: 99 630,00 zł), 

- remont sali głównej świetlicy w Pudliszkach - wymiana parkietu na płytki, prace malarskie, 

wykonanie wentylacji (koszt: 73 543,35 zł), 

- montaż klimatyzacji w świetlicy w Starej Krobi (koszt: 4 993,80 zł), 

 - wykonanie odwodnienia budynku świetlicy w Starej Krobi (koszt: 5 800,00 zł), 

- remont szatni, korytarza i sali głównej świetlicy w Kuczynie (koszt: 6 938,95 zł), 

- I etap przebudowy pomieszczeń w świetlicy w Potarzycy (koszt: 15 994,93 zł), 

- utwardzenie terenu (ok. 396 m2) przy świetlicy w Wymysłowie (koszt 51 103,46 zł), 

- zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy w Ziemlinie (koszt:  11 652,75 zł). 

 

Działania w zakresie melioracji   

Gmina Krobia udzieliła w 2020 r. dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Krobia, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie robót w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń 

wodnych. 

  
Zakres prac i wsparcia 2018 2019 2020 

 

Odmulanie rowu warstwa 30 cm 5600 mb 7000 mb 6100 mb 

Wykaszanie skarp i dna rowu 19040 m2 23800 m2 20740 m2 

Wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów 3360 m2 4200 m2 3660 m2 

Czyszczenie przepustów 84 mb 126 mb 96 mb 

Wartość wykonanych robót (w zł) 41 575,59 57 760,80 47 970,00 

Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy Krobia w 

zł 

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

 

FUNDUSZ SOŁECKI  

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

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

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

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

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

W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość 

środków przypadających na dane sołectwo. Im większa liczba mieszkańców sołectwa i wyższe 
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dochody bieżące gminy, tym wyższa kwota w ramach Funduszu Sołeckiego dla danego 

sołectwa. Burmistrz Krobi, corocznie do 31 lipca, zobowiązany jest poinformować sołtysów 

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

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

które przysługują w przypadku utworzenia funduszu. Dodatkowe środki otrzymane w 2021 r. 

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

sołeckiego w 2020 r., wynoszą odpowiednio: 12,676 %, 19,013 % lub 25,351 % wykonanych 

wydatków. W roku 2020, w ramach Funduszu Sołeckiego w gminie Krobia, zaplanowano  

479 640,37 zł z czego wydatkowano 460 564,73 zł co stanowi 96,02 % realizacji planu.  

Dla porównania, w roku 2019 z planowanej kwoty 470 526,35 zł wydatkowano 468 144,64 zł, 

czyli 99,49 %. 

 

Środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały w 2020 roku m. in. na następujące zadania: 

  

- modernizację świetlic wiejskich w Domachowie, Gogolewie, Kuczynie, Potarzycy  

i Pudliszkach, 

- budowę świetlicy w Chumiętkach, 

- remont elewacji świetlicy w Posadowie, 

- modernizację i remont remizy OSP w Chwałkowie, 

- rozbudowę wigwamu w Kuczynce, 

- doposażenie świetlic w Bukownicy, Ciołkowie, Gogolewie, Nieparcie i Sułkowicach  

w sprzęt oraz meble,  

- montaż klimatyzacji w świetlicach w Bukownicy i w Starej Krobi, 

- remont wiaty estradowej i budynku gospodarczego w Starej Krobi, 

- zakup pompy wodnej napowietrzającej zbiornik wodny w Starej Krobi, 

- uzupełnienie części opłotowania przy placu zabaw w Żychlewie oraz montaż skrzynki 

energetycznej,  

- utwardzenie terenu wokół świetlic w Bukownicy, Chwałkowie, Przyborowie, Sułkowicach  

i Ziemlinie 

- remont płyty tanecznej w Wymysłowie, 

- zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wymysłowie, 

- budowę sceny muzycznej w Pijanowicach, 

- doposażenie altany wraz z ogrodzeniem terenu rekreacyjnego w Grabianowie, 

- doposażenie terenu rekreacyjnego w Karcu i Nieparcie, 

- zakup i montaż opłotowania terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Ciołkowie, 

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

Nieparcie, Przyborowie, Żychlewie, 

- utwardzenie zajezdni autobusu szkolnego w Rogowie. 

 

Fundusz Sołecki został ponadto wydatkowany na utrzymanie terenów zielonych. W związku  

z sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano natomiast z finansowania z niego imprez 

kulturalno-rozrywkowych (dożynek, spotkań okolicznościowych itp.).  

 

DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE KULTURY I REKREACJI 

Rok 2020, w związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niego obostrzeniami,  

był bardzo trudny dla instytucji kultury. Od marca Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  

w Krobi funkcjonowało w ograniczonym zakresie, a na kilka miesięcy zaplanowane zajęcia  

i wydarzenia zostały całkowicie zawieszone bądź organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym. 



35 
 
 

Plan finansowy GCKiR wyniósł w 2020 r. 1 099 124,74 zł, z czego 121 154,02 zł stanowiły 

przychody (z działalności kina - 63 350,37 zł, z działalności siłowni - 33 711,71 zł, wpływy  

od sponsorów - 61 284,55 zł, opłaty za korzystanie z hali sportowej, nauki gry na gitarze, 

wynajmu powierzchni, sprzedaży gadżetów i inne – 14 447,94 zł, zwrot podatku VAT – 

9 644,00 zł), 908 250,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, 4 000,00 zł dotacja 

Stowarzyszenia „Dziecko”, a 65 720,72 zł stanowi bilans otwarcia (za 2019r.). Wydatki 

jednostki wyniosły natomiast 1 053 404,59 zł. W 2020 r. GCKiR zatrudniało 12 osób (11,17 

etatu), a dodatkowo staż odbywała w nim 1 osoba, skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy.   

 

Kino „Szarotka” 

   

Przez ponad pół roku nie wyświetlano żadnych filmów. Dystrybutorzy odwołali wiele premier 

przewidzianych w 2020, a część z nich przełożyli na kolejny rok. Z tego też powodu kino 

odwiedziło tylko 5 722 widzów tj. aż o 11 200  mniej niż w roku poprzednim (16 992 widzów). 

Odbyło się 239 seansów, na których wyświetlono 45 tytułów filmowych. Na 147 seansach 3663 

widzów obejrzało 16 tytułów filmów polskich. Łącznie kino „Szarotka” wyświetlało filmy 

przez 84 dni 2020 roku. Największą widownię zgromadził polski film 365 dni, który obejrzało 

957 widzów. Wśród filmów animowanych największą widownią może się pochwalić film 

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka - 480 widzów. Rekordowym miesiącem okazał się luty,  

w którym kino odwiedziło 2 468 kinomanów. W lipcu odbyły się 4 bezpłatne projekcje  

w ramach Przystanku Kino. Największą akcją prowadzoną w kinie nieprzerwanie  

od października 2014 roku jest „Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej – KinoSzkoła. 

W 2020 roku obyło się 6 spotkań - projekcji - poprzedzonych wprowadzeniem i prelekcjami, 

w których wzięło udział 908 młodych ludzi. Uczestnikami byli uczniowie szkół i przedszkoli  

z terenu gminy. Łączne wydatki (poza kosztami wynagrodzeń) na działalność Kina „Szarotka” 

w Krobi w 2020 r., w tym m.in. wynajem kopii, opłaty ZAIKS, PISF, ZAPA, działania 

promocyjne, realizacja projektu Kino-Szkoła oraz inne niezbędne zakupy i usługi, wyniosły 

49 455,31 zł i zostały w całości pokryte z przychodów z działalności GCKiR. 

 

Siłownia – Klub Fitness  

 

Ze względu na obostrzenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego w 2020 roku, obiekt 

nieczynny był dla klientów od 11 marca do 9 czerwca oraz pomiędzy 17 października,  

a 31 grudnia. W listopadzie i grudniu ćwiczyło w obiekcie jedynie 7 zawodników 

Stowarzyszenia Sportatut, przygotowujących się m.in. do zawodów trójbojowych rangi 

mistrzostw i Pucharu Polski w Skierniewicach oraz Puławach. 

 

Podobne ograniczania w korzystaniu dotyczyły ścianki wspinaczkowej, która czynna była tylko 

od 1 stycznia do 10 marca. Z dniem 11 marca możliwość korzystania z niej została zawieszona 

do końca 2020 roku. Pomimo ograniczenia działalności, w okresie objętym sprawozdaniem 

obiekt krobskiej siłowni, w którym funkcjonuje klub fitness i ścianka wspinaczkowa, 

odwiedziło łącznie 6912 osób. Przychód ze sprzedaży biletów wstępu oraz karnetów wyniósł 

w 2020 roku 37 555,00 zł, natomiast ogólne wydatki (poza wynagrodzeniami), na które 

składały się m.in.: opłaty za usługi komunalne, przeglądy, naprawy, środki czystości czy usługa 

sprzątania wyniosły 19 553,92 zł i zostały pokryte w całości z przychodów z działalności 

GCKiR. 
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Kompleks Boisk Sportowych „Orlik”  

 

Od 2 stycznia do 11 marca 2020 r., kiedy to ze względu na obostrzenia sanitarne obiekt został 

zamknięty, odbywały się na nim treningi klubów sportowych przygotowujące się do rozgrywek 

piłkarskich. Z dniem 25 maja z kompleksu boisk ponownie zaczęły korzystać kluby sportowe. 

Zajęcia otwarte na obiekcie przeprowadzono z kolei dopiero w ramach „Akcji lato”, kiedy to 

do gier i zabaw odbywających się w reżimie sanitarnym, zaproszone została dzieci z gminy 

Krobia. Od lipca do końca grudnia zajęcia z piłki nożnej i koszykówki, a także gry i zabawy 

ruchowe prowadzone były przez animatorów dla grupy chłopców i dziewcząt, którzy posiadali 

pisemną zgodę rodziców. Przerwy w funkcjonowaniu kompleksu wykorzystywane były  

na prace porządkowe i naprawcze (m.in. wyrównanie zapadniętej kostki przy budynku, 

naprawę pergoli oraz odmalowanie budynku i ławek), a także przygotowanie obiektu pod 

względem wymogów sanitarnych. Łączne wydatki związane z działalnością kompleksu Orlik 

w 2020 r., z wyłączeniem wynagrodzeń, wyniosły 12 429,07 zł i zostały pokryte w całości  

z przychodów z działalności GCKiR. 

 

Hala sportowo-widowiskowa 

 

Z hali korzystają mieszkańcy gminy, kluby sportowe, inne podmioty realizujące zadania  

z zakresu kultury fizycznej, a także uczniowie ZSOiZ w Krobi. W obiekcie realizowane są 

różnego rodzaju rozgrywki sportowe, wydarzenia, zawody, zajęcia fitness itp. W styczniu 

zorganizowano Piłkarski Turniej WOŚP 2020, w okresie ferii zimowych m.in. zajęcia sportowo 

- kreatywne dla dzieci i rodziców, a także Festiwal Zabawy z licznymi atrakcjami dla dzieci. 

Łączne wydatki związane z funkcjonowaniem hali w 2020 r. (z wyłączeniem wynagrodzeń),  

w tym m.in. opłaty za media, przeglądy, naprawy, środki czystości, zakupy środków czystości, 

wyniosły 31 400,34 zł i zostały pokryte z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy. 

 

 

Sekcje działające przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji  

 

 

Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

 

W 2020 r. odbyło się 76 zajęć orkiestry, w których uczestniczyło 43 muzyków. 

Najważniejszymi wydarzeniami z jej udziałem były: koncert w ramach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, Koncert Karnawałowy, koncert z okazji Dnia Kobiet, oprawa muzyczna 

Orszaku Trzech Króli w Krobi, Bożego Ciała w Krobi i Pudliszkach, pasterek w Krobi  

i Jutrosinie, odpustu parafialnego w Krobi, a także uroczystości w Pudliszkach 

upamiętniających Zbrodnię Katyńską, sesje nagraniowe audio – video (nagranie utworu  

I. Berlin’a „White Christmas”).  

 

 

Kapela dudziarska   

 

W 2020 roku kapela liczyła 18 członków, którzy pod okiem 2 instruktorów realizowali zajęcia 

w wymiarze 160 godzin. W związku z pandemią COVID-19, od kwietnia do czerwca zajęcia 

odbywały się w formule online, natomiast pomiędzy październikiem i grudniem miały 

charakter hybrydowy. W roku objętym sprawozdaniem członkowie kapeli uczestniczyli m.in. 

w kolędowaniu w kościele w Domachowie, otwarciu Biskupiańskiego Gościńca w Domacho-
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wie, występach dla turystów i zaproszonych gości, odwiedzających gminę Krobia, czy też 

występie w Poznaniu, w ramach promocji książki Tadeusza Piskorskiego. Członkowie kapeli 

brali też udział w konkursach i przeglądach, w tym: Konkursie Dudziarzy im Edwarda Ignysia, 

II Konkursie Dudziarzy im. Edwarda Ignysia, XXIX Konkursie im. Floriana i Piotra 

Ratajczaków w Bukówcu Górnym, z których wielokrotnie powracali z nagrodami. 

   

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”   

 

W roku objętym Raportem, chór funkcjonował w 20-osobowym składzie, uczestnicząc  

w  18 próbach i 4 koncertach. Za względu na sytuację epidemiologiczną oraz średnią wieku 

chórzystów – 74 lata, w 2020 r. zdecydowanie ograniczono liczbę prób i występów formacji.  

 

Sekcje artystyczne – plastyczna, muzyczna i teatralna 

 

W zajęciach plastycznych uczestniczyło średnio 10 dzieci, natomiast w teatralnych 8 osób – 

przede wszystkim absolwentów Grupy teatralnej „Na Fali”. GCKiR organizowało również 

zajęcia nauki gry na gitarze w świetlicy wiejskiej w Gogolewie, w których uczestniczyło  

6 dzieci.   

 

Łącznie wydatki związane z działalnością sekcji GCKiR wyniosły  69 791,33 zł. 

 

Pozostała działalność w obszarze kultury, sportu i rekreacji 

  

W 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi wszelkie zajęcia, koncerty, 

spektakle, konferencje czy uroczystości patriotyczne odbywały się bardzo w ograniczonym 

zakresie, co wynikało z obowiązującego stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń. 

Zadania Centrum realizowane były również podczas wyjazdów czy spotkań w plenerze, 

współorganizowanych z mieszkańcami, animatorami kultury, organizacjami pozarządowymi  

i innymi instytucjami, w tym z Partnerstwem na Rzecz Biskupizny, Biskupiańskim Zespołem 

Folklorystycznym z Domachowa i Okolic czy Uniwersytetem III Wieku w Krobi. Gminne 

Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi było też współorganizatorem Orszaku Trzech Króli,  

który w styczniu odbył się w Krobi z inicjatywy parafii pw. św. Mikołaja. W roku 

sprawozdawczym GCKiR zorganizowało też Koncert Kolęd i Pastorałek z udziałem formacji 

muzycznych z gminy Krobia oraz Zespołu Śpiewaczego Cantus z Leszna, a także 

współorganizowało Krobski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się też Koncert Karnawałowy, przygotowany przez Dziecięco-

Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Krobi. 

 

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu wydarzeń kulturalnym gminy Krobia w 2020 r. było 

otwarcie Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie. Uroczystość odbyła się w lutym,  

a zaproszeni goście, oprócz występów lokalnych zespołów folklorystycznych, mieli również 

okazję obejrzeć okolicznościową wystawę.  

 

W ramach ferii zimowych Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi zaprosiło dzieci  

i młodzież do udziału w warsztatach rękodzielniczych „ Z biskupiańską nutką w tle”, zajęciach 

plastycznych, balu karnawałowym oraz zajęciach rekreacyjno - ruchowych. Młodzi 

mieszkańcy gminy mieli również okazję uczestniczyć w projekcjach filmowych, w tym  

w ramach mobilnego kina sferycznego. W okresie wakacji letnich dla najmłodszych 
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zorganizowano „Ob(d)jazdowe wakacje”, stanowiące cykl zajęć we wszystkich sołectwach 

gminy. 

 

Centrum prowadziło działalność nie tylko jednak z myślą o dzieciach i młodzieży, ale także  

o pozostałych mieszkańcach gminy. Prócz stałej współpracy z sekcjami artystycznymi  

czy organizacjami senioralnymi, z okazji Dnia Kobiet zorganizowano Galę Operetkową  

z udziałem artystów scen poznańskich. 

 

W 2020 r., ze względu na pandemię koronawirusa, wiele wydarzeń, zajęć czy konkursów 

prowadzonych było w formule online. Warto wymienić w tym miejscu np. „Spotkanie  

z drużyną św. Mikołaja”, warsztaty pieczenia pierników czy zajęcia plastyczne, podczas 

których przygotowywano ozdoby świąteczne.   

 

GCKiR postawiło też w roku sprawozdawczym na przedsięwzięcia audiowizualne. Nagrano 

m.in. film zatytułowany „Spacerkiem po Krobi”, przedstawiający najważniejsze zabytki  

w mieście. We współpracy z TVP 3 Poznań powstał także film o kościele w Domachowie, 

przygotowany w ramach cyklu „Szlakiem drewnianych kościołów w Polsce”. 

 

Rok 2020 był również kolejnym, w którym kontynuowano współpracę z firmą Acciona – 

właścicielem farmy wiatrowej Krobia Południe. W ramach wieloletnich, partnerskich relacji 

spółka wsparła samorząd w doposażeniu Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie w meble 

kuchenne, biurowe i sprzęt, a także przekazała środki na zakup „młyńskiego koła, 

zamontowanego na Wyspie Kasztelańskiej. Dzięki Accionie możliwe było też doposażenie 

Lokalnego Centrum Popularyzacji  Nauki, Edukacji i Innowacji w drukarkę 3D, rozbudowanie 

instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Samorządowym w Krobi oraz dokonanie wymiany 

opraw oświetleniowych w placówce, jak również doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu 

Samorządowym w Pudliszkach oraz świetlicy wiejskiej w Przyborowie. Spółka Acciona była 

ponadto fundatorem serca na plastikowe nakrętki, które stanęło przez budynkiem GCKiR  

w Krobi.  

 

 

Zrealizowane projekty 

 

W 2020 r. Gmina Krobia zrealizowała wspólnie z Gminą Dzierżoniów i Fundacją Ziemi 

Krobskiej im. Prof. Rajmunda Hałasa projekt „Współpraca, partnerstwo, rozwój – wymiana 

wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW”. Prócz wizyt studyjnych jego 

najważniejszym elementem było przygotowanie wspólnej publikacji zatytułowanej 

„Współpraca, partnerstwo, rozwój – wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami 

KSOW”, przedstawiającej dobre praktyki współpracy w obydwu gminach. 

 

Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem był projekt „Pieśnioteka czyli wirtualna biblioteka”, 

zrealizowany we współpracy z Folklorystycznym Zespołem Biskupiańskim z Domachowa  

i Okolic, stanowiący cykl filmów o biskupiańskich obrzędach, zwyczajach, tańcach i strojach. 

Działające w imieniu krobskiego samorządu Gminne Centrum Kultury i Rekreacji było też  

w roku sprawozdawczym partnerem Fundacji „Miejsce Moje”, która w ramach projektu 

„Biskupizna 2.0” przygotowała cykl filmów i reportaży dotyczących Biskupizny. 

 



39 
 
 

PROMOCJA   

 

Począwszy od 2012 r. Gmina Krobia jest wydawcą miesięcznika „Gmina Krobia. Biuletyn 

informacyjny”. W 2020 r. ukazało się łącznie 8 700 egzemplarzy czasopisma (6 numerów). 

Mniejsza w porównaniu z poprzednimi latami liczba wydań i egzemplarzy wynikała  

z ograniczenia wydarzeń, m.in. edukacyjnych, sportowych czy rekreacyjnych, podyktowanego 

pandemią koronawirusa, które w czasopiśmie były relacjonowane. Koszty przygotowania, 

druku i kolportażu Biuletynu w 2020 r. wyniosły 12 953,50 zł.  

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Stosownie do obowiązków, jakie nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego ustawa  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku Gmina Krobia 

współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  

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

Program współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

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

przyjętym Uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Krobi w dniu 30 października 2019 

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

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

przedłożone Radzie Miejskiej w Krobi. Warto jednak podkreślić, że w 2020 r. na współpracę  

z organizacjami pozarządowymi Gmina Krobia przeznaczyła blisko 356 tys. zł, z czego ponad 

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

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

Stan księgozbioru 

Stan na 

31.12.2019 

Wpływ w rok 2020 Stan na 

31.12.2020 

zakup 

ogółem 

w tym ze środków 

własnych 

z dotacji MKiDN dary ubytki 

ilość wartość ilość wartość ilość ilość 

69689 1398 980 24934 418 10752 507 65 71529 

 

W roku ubiegłym największą popularnością cieszyły się powieści współczesnych autorów 

polskich i obcych oraz książki podróżnicze, literatura faktu, kryminały. Do najbardziej 

poczytnych autorów należą: Ryszard Ćwirlej, Elżbieta Cherezińska, Agnieszka Krawczyk, 

Olga Tokarczuk, Lucyna Olejniczak, Katarzyna Michalak, Remigiusz Mróz, Iny Lorentz, 

Charlotte Link, Martyna Wojciechowska, Betty Mahmoody oraz Wojciech Cejrowski. 

Liczba czytelników zarejestrowanych na koniec 2020 roku wyniosła ogółem 1523,  

co stanowiło 11,9% mieszkańców gminy. 
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Podział czytelników wg wieku 

do lat 5 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-60 lat powyżej 60 

lat 

118 394 160 125 102 481 143 

 

Podział czytelników wg zajęcia 

osoby uczące się osoby pracujące pozostali 

793 403 327 

 

Wypożyczenia zbiorów na koniec 2020 roku 

 Ogółem w tym: 

dla dzieci  

i młodzieży 

liter. 

piękna 

dla 

dorosłych 

literatura 

piękna 

literatura 

popularno-

naukowa 

Wypożyczenia 

czasopism 

Wypożyczeni

a na1 

mieszkańca 

na 

zewnątrz 

26074 7124 11938 6095 522  

2,01 

 

 

2,01 

na 

miejscu 

469 - - 469 245 

Razem 26543 7124 11938 6564 767 

 

Działalność kulturalno – oświatowa 

Forma pracy Liczba Liczba uczestników 

Lekcje biblioteczne, wycieczki, 

warsztaty 

7 118 

Czytanie książek 13  

Konkursy 4 102 

Zajęcia z dziećmi 18 458 

Spotkanie Klubu Miłośników 

Historii 

3 17 

Dzień Kobiet 1 40 

Narodowe Czytanie 1 15 

ogółem 47 750 
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PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

 

 

1. Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi. Projekt realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  

Z dniem 1 września 2020 r. na terenie gminy działalność rozpoczął pierwszy żłobek w Krobi. 

Placówka funkcjonuje w nowopowstałym budynku, wybudowanym dzięki środkom  

z rządowego programu Maluch+. Żłobek obejmuje opieką 25 dzieci w wieku do lat 3, dając 

tym samym szansę rodzicom na podjęcie pracy w pełnym etacie lub jej kontynuowanie. 

Placówka działa od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie. W ramach projektu 

zatrudniono 8 pracowników, wyposażono żłobek w meble oraz pomoce dydaktyczne, a także 

zakupiono wyposażenie placu zabaw na łączną kwotę ponad 150 000 zł. Ponadto otrzymane  

z projektu dofinansowanie pozwala na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka i zapewni 

jego działalność przez kolejne 20 miesięcy, tj. do 31.08.2022 r. 

  

Wartość projektu: 1 456 472,18 zł, wartość dofinansowania z UE: 1 338 872,18 zł. 

 

2. Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi. Projekt realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  

Również od 1 września 2020 r. działalność w gminie Krobia rozpoczął kolejny oddział 

przedszkolny, który podobnie jak żłobek mieści się w nowopowstałym budynku, 

wybudowanym dzięki środkom z rządowego programu Maluch+. Oddział przedszkolny 

obejmuje opieką 25 dzieci, dając tym samym szansę rodzicom na podjęcie pracy w pełnym 

etacie lub jej kontynuowanie. Placówka działa od poniedziałku do piątku przez 10 godzin 

dziennie. W ramach projektu zatrudniono nauczycieli i personel obsługowy, wyposażono 

oddział w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt specjalistyczny, a także 

zakupiono wyposażenie placu zabaw na łączną kwotę ok. 100 000 zł. Ponadto w ramach 

projektu organizowane są dodatkowe zajęcia muzyczno–rytmiczne, językowe  

i ogólnorozwojowe. Dzieci otrzymują także wsparcie logopedy i psychologa, zaś kadra 

możliwość podnoszenia swoich kompetencji dzięki szkoleniom finansowanym ze środków 

projektu. W roku 2020 zorganizowano szkolenie z zakresu metody daltońskiej  

dla 2 nauczycieli. Warto podkreślić, że wsparcie z wybranych obszarów kierowane jest także 

do dzieci z oddziałów już istniejących. 

 

Wartość projektu:  538 718,54 zł. Wartość dofinansowania z UE: 457 910,75 zł. 

 

3. Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji 

Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Mały Kopernik). 

Projekt zakłada realizację 5 semestrów zajęć w zakresie energii odnawialnej, maszyn prostych, 

wody, światła, geografii i geologii dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krobia.  

W roku 2020 w ramach projektu kontynuowano, z przerwami związanymi z wystąpieniem 

COVID-19, realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w zakresie energii odnawialnej, a także 

rozpoczęto realizację semestru w zakresie maszyn prostych. Łącznie w roku 2020 w ramach 

projektu zrealizowano 844 godziny zajęć dodatkowych. W tym celu zatrudniono 6 animatorów, 
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którzy poprzez innowacyjne sposoby pracy przyczynili się do kształtowania i rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych  

oraz postaw innowacyjności i kreatywności. Projekt umożliwia także organizację szkoleń  

dla nauczycieli celem doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie 

realizacji nauczania przy wykorzystaniu metody eksperymentu, które są zgodne                                       

z potrzebami określonymi w diagnozach szkół. W roku 2020 zrealizowano szkolenie dla 30 

nauczycieli. Wraz z realizacją kolejnych semestrów planuje się kolejne szkolenia.  

 

Wartość projektu: 428 000,00 zł, wartość dofinansowania: 406 600,00 zł. 

 

4. Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi. Projekt realizowany 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

Projekt zakładał przebudowę i modernizację budynków gospodarczych przy Szkole 

Podstawowej w Krobi oraz na Wyspie Kasztelańskiej, a także zakup urządzeń małej 

architektury i eksponatów. W roku 2020 zakupiono ostatni element w ramach wyposażenia 

placu wodnego – wir wodny. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.06.2020. Dzięki 

niemu udało się w dużym stopniu poprawić warunki kształcenia i wzbogacić infrastrukturę 

edukacyjną.  

 

Wartość projektu: 2 203 163,71 zł, wartość dofinansowania: 1 685 098,73 zł. 

 

5. Krobskie Centrum Usług Społecznych. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (infrastruktura społeczna). 

W grudniu 2020 roku oddano do użytku Krobskie Centrum Usług Społecznych, dzięki któremu 

udało się odnowić niszczejący budynek starej gazowni. W ramach projektu wykonano 

rozbudowę oraz adaptację budynku a także zakupiono wannę do hydroterapii niezbędną  

do prowadzenia skutecznej rehabilitacji osób chorych. Obecnie budynek przyjął nie tylko nowy 

wygląd ale i funkcje. W budynku znajdują się m.in. mieszkanie chronione i wspomagane 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, łazienki, korytarze, hol, pomieszczenia 

Klubu Seniora, winda, gabinety, sale i pracownie. Inwestycja w dużej mierze wpłynie na 

poprawę stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej, wzmocnienie włączenia 

społecznego, a także wzmocnienia systemu usług i pomocy społecznej. Kontynuacją 

niniejszego projektu, będzie realizacja działań miękkich również współfinansowana z funduszy 

europejskich. 

 

Wartość projektu: 4 434 680,19 zł, wartość dofinansowania: 1 625 821 zł. 

 

6. Krobskie Centrum Usług Społecznych. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego 

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

W lipcu 2020 roku rozpoczęto realizację projektu partnerskiego, który przewiduje 

funkcjonowanie 1 mieszkania chronionego i 1 wspomaganego, klubu seniora z 15 miejscami 

świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, dziennego domu pomocy z 5 miejscami 

świadczenia usług opiekuńczych, a także centrum wsparcia opiekunów faktycznych i osób 

niesamodzielnych łącznie dla 30 osób. Działania w roku 2020 skupiały się przede wszystkim 

na przygotowaniu dokumentacji i ogłoszeniu przetargów w zakresie zakupu wyposażenia.  
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Realizacja projektu jest odpowiedzią na problemy i potrzeby w zakresie świadczenia usług 

społecznych zidentyfikowanych na obszarze powiatu gostyńskiego. 

 

Wartość projektu: 1 891 243,40 zł, wartość dofinansowania: 1 796 681,23 zł. 

 

7. Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum. Projekt 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020. 

Projekt stanowi zasadniczy etap realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Krobia  

i obejmuje pięć strategicznych przedsięwzięć jakimi są: Rynek w Krobi miejscem przyjaznym 

mieszkańcom i przedsiębiorcom, Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne, 

Bezpieczna droga do szkoły, pracy, na zakupy i do miejsc sportowo-rekreacyjnych  

(ulice: Szkolna, plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, prof. Józefa Zwierzyckiego), 

„Wzdłuż Rowu Krobskiego” – ciąg pieszo-rowerowy nie tylko dla aktywnych (przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane w 2018 roku), Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT. W roku 

2020, w ramach zadania Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne, został 

wykonany przepust w grobli. Koszt prac wyniósł: 615 372,91 zł, a obejmowały one montaż 

przepustu z blach stalowych, stabilizację skarpy oraz dna w jego obrębie oraz umocnienie 

kamieniem polnym spoinowym. W ramach inwestycji planowana jest jeszcze modernizacja 

budynku oraz urządzenie terenu wokół obiektu wraz z infrastrukturą techniczną. Ponadto 

rozpoczęła się także budowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT, którego koszt 

wynosi zgodnie z umową: 5 198 000,00 zł. W nowym budynku  powstanie pomieszczenie pod 

księgozbiory, czytelnia, kącik zabaw dla dzieci, pracownia komputerowa oraz wielofunkcyjna 

sala. W ramach zadania Bezpieczna droga do szkoły, pracy, na zakupy i do miejsc sportowo-

rekreacyjnych została podpisana umowa o roboty budowlane: Przebudowa ciągu  ulic Szkolna  

- Plac Tadeusza Kościuszki – Ogród Ludowy – Prof. Józefa Zwierzyckiego na kwotę 3 275 

245,44 zł. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego wraz z kanalizacją 

deszczową, oświetleniem ulicznym, elementami małej architektury i zielenią. W ramach 

przebudowy rynku w grudniu zostały ogłoszone także przetargi nieograniczone celem 

wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych oraz zespołu inżyniera kontraktu i nadzoru nad 

robotami budowlanymi. Projekt przebudowy rynku obejmuje  przebudowę: nawierzchni 

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

oraz budowę  elementów małej architektury. 

 

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

 

8. Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w obiektach użyteczności 

publicznej – świetlice wiejskie w Potarzycy i Sułkowicach. Projekt realizowany w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach projektu w roku 2020 dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej na obiekcie 

świetlicy wiejskiej w Potarzycy - moc instalacji 7 kW, koszt 32 347,00 zł oraz montażu 

instalacji fotowoltaicznej na obiekcie świetlicy wiejskiej w Sułkowicach - moc instalacji 9 kW 

(koszt 42 699,14 zł). Warto podkreślić, że obecnie instalacje OZE znajdują się już na 10 

budynkach, których właścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Krobia. Prowadzona przez 

krobski samorząd polityka energetyczna wyraźnie zmierza do inwestowania w tzw. zieloną 

energię, która daje nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim przyczynia 

się do ochrony środowiska naturalnego. 
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Wartość projektu: 75 046,14 zł, wartość dofinansowania: 38 822,64 zł. 

 

9. Budowa instalacji gromadzenia wody deszczowej  z budynku Gminnego Żłobka w Krobi  

i Przedszkola Samorządowego pod Świerkami w Krobi realizowana w ramach programu pn. 

„Deszczówka” współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.   

 

W ramach przedsięwzięcia wykonano system kanalizacji odprowadzającej wodę z rynien 

budynku, zbiornik na deszczówkę o pojemności 6,5 tys. l. oraz zamontowano pompę  

do pobierania wody ze zbiornika.  

 

Wartość zadania 23 739,00 zł, wartość dofinansowania: 10 7,62,00 zł. 

 

10. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz 

z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Domachowo.  

 

Koszt wykonanych robót: 733 405,70 zł, wartość dofinansowania: 264.725,41 zł 

 

11. Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na części  ulicy Odrodzenia w Krobi  

do przejazdu kolejowego w Grabianowie.  

Koszt robót: 157 019,14 zł, dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego: 117 000,00 zł. 

 

 

REALIZACJA STRATEGII GMINY KROBIA  

 

W tabeli poniżej przedstawiono realizację założeń strategii w 2012 r. w układzie 

obowiązujących priorytetów i celów – mierniki określają stopień realizacji.  

Cele operacyjne wynikające ze strategii Informacja o zrealizowanych zadaniach 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków – 

12. W 2020 r. przyłączono do sieci 

wodociągowej 29 nowych podmiotów (liczba 

przyłączy wynosi obecnie 2318), a także 

rozbudowano sieć wodociągową o długość 1,24 

kilometra (obecnie 155 kilometry). 

Rozbudowano sieć kanalizacyjną o długość 1,09 

kilometra (obecnie 57,19 kilometra) 

Zapewnienie bezpieczeństwa pod względem 

zaopatrzenia w wodę 

W 2020 r. rozpoczęto prace modernizacyjne 

Stacji Uzdatniania Wody we Florynkach poprzez 

wymianę zbiorników.  

Uregulowanie gospodarki odpadami, w tym 

usuwanie substancji szkodliwych ze 

środowiska 

Funkcjonuje PSZOK w Krobi. W ramach 

realizacji z Powiatem Gostyńskim „Programu 

likwidacji wyrobów zawierających azbest na 

terenie powiatu gostyńskiego” usunięto z 54 

nieruchomości znajdujących się na obszarze 
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gminy wyroby azbestowe o łącznej wadze 

130,042 ton. 

Odbudowa systemu melioracyjnego Poprzez udzieloną Gminnej Spółce Wodnej  

w Krobi z budżetu Gminy Krobia dotacji celowej, 

odmulono rowy melioracyjne na długości 6100 

mb., wyczyszczono przepusty na długości 96 

mb., wykoszono skarpy idna rowu o powierzchni 

20 740 m2, wygrabiono porosty i dna rowu  

o powierzchni 3660 m2.  

Zwiększenie wykorzystania alternatywnych 

źródeł pozyskiwania energii, zastosowania 

energooszczędnych rozwiązań i podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców 

Zakończono inwestycję utworzenia Krobskiego 

Centrum Usług Społecznych – zamontowano 

instalację fotowoltaiczną (10kW). 

Zamontowano panele fotowoltaiczne na budyn-

kach świetlic w Potarzycy (7kW) oraz w Sułko-

wicach (9kW). 

Na budynku Przedszkola Samorządowego „Pod 

Świerkami” w Krobi  zamontowano kolejne 

panele fotowoltaiczne o mocy 2,56kW (obecna 

moc wynosi 22,72 kW). 

Zmodernizowano oświetlenie uliczne na ulicy 

Poznańskiej w Krobi poprzez wymianę 24 opraw 

sodowych na oprawy LED. 

Zmodernizowano instalacje oświetlenia ulicz-

nego przy ulicy Krobskiej w Pudliszkach.  

W budynku Przedszkola Samorządowego „Pod 

Świerkami” w Krobi dokonano wymiany 

oświetlenia wewnętrznego na LED. 

Zwiększenie obszaru poprawa estetyki 

zielonych terenów publicznych 

Powierzchnia nowo zagospodarowanych terenów 

zielonych: 0,15 ha – teren przy żłobku. Liczba 

nowo nasadzonych drzew i krzewów: 512 szt. 

Zwiększenie zasobu oraz atrakcyjności 

obiektów sportowo rekreacyjnych i infra-

struktury kultury 

Zamontowano wir wodny pry wodnym placu 

zabaw na Wyspie Kasztelańskiej. 

Doposażono place zabaw w następujących 

lokalizacjach: Bukownica, Chwałkowo 43,  

Ciołkowie Huby, Ciołkowo, Gogolewo,  

Grabianowo, Karzec, Krobia przy ul. Klonowej, 

Kuczyna,  Pudliszki przy ul. Leszczyńskiej, 

Pudliszki przy ul. Wjazdowej, Rogowo 

Wykonano prace modernizacyjne na stadionie  

sportowym w Pudliszkach: 

 – wymiana 4 szt. słupów oświetleniowych płyty 

boiska o wysokości 12m, 

- wymiana kompletu bramek na nowe alumi-

niowe, tulejowane z kompletem siatek,  
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- wymiana części ogrodzenia wraz z przysto-

sowaniem do rozgrywek IV ligi ( budowa klatki 

dla gości )  

Wykonano ogrodzenie na boisku w Chwałkowie. 

Zakończono renowację budynku dawnej gazowni 

przy ulicy Powstańców Wlkp. 103A – utworzenie 

KCUS. 

Rozpoczęto budowę Centrum Kulturalno-Biblio-

tecznego „KROB_KULT”  (prace kontynuowane 

w roku 2021) 

Rozwój przedsiębiorczości i podniesienie 

poziomu inwestycji 

Powierzchnia wykupionych terenów przezna-

czonych pod inwestycje wyniosła 0,9542 ha. 

Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Długość nowo wybudowanych lub zmodernizo-

wanych dróg gminnych: 

- Przyborowo – droga z kostki brukowej – 0,15 

km; 

-ulica Mikołaja Kopernika w Krobi – droga wraz 

z chodnikiem z kostki brukowej, kanalizacja 

deszczowa  – 0,48 km; 

-ulica  Odrodzenia  w Krobi – droga z tłucznia 

granitowego – 1,04 km; 

- budowa skrzyżowania ulicy Łącznikowej  

z drogą powiatową; 

Drogi powiatowe: 

- przebudowa drogi powiatowej nr 4963P 

Kuczyna – Gogolewo (ulepszenie nawierzchni 

technologią slurry seal) –  2,29 km; 

- przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart 

– Gogolewo - Skoraszewice (ulepszenie 

nawierzchni metodą slurry seal, na skrzyżowaniu 

przeprowadzono roboty brukarskie i bitumiczne, 

obejmujące  wyrównanie istniejącej nawierzchni 

mieszanką z betonu asfaltowego oraz położenie 

warstwy ścieralnej) – ok. 2,1km; 

- przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara 

Krobia – Domachowo (roboty brukarskie i bitu-

miczne, obejmujące  wyrównanie istniejącej 

nawierzchni mieszanką z betonu asfaltowego 

oraz położenie warstwy ścieralnej) – 1,527 km; 

 

REALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KROBIA  

NA LATA 2015-2022  

Realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na koniec roku 2020 przedstawia 

poniższa tabela 
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NAZWA PROJEKTU 

REWITALIZACYJNEGO 

STATUS PONIESIONE 

KOSZTY 

(PLN) 

MONTAŻ FINANSOWY 

Rynek w Krobi miejscem przyjaz-

nym mieszkańcom i przedsiębior-

com 

W trakcie 

realizacji 

88 000,00 zł Środki własne – 43 732,48 zł 

WRPO – 44 267,52 zł 

Wyspa Kasztelańska – centrum 

kulturalne i społeczne 

 

W trakcie 

realizacji 

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

WRPO - 375 269,01 zł 

Bezpieczna droga do szkoły, pracy, 

na zakupy i do miejsc sportowo-

rekreacyjnych (ulice: Szkolna, Plac 

T. Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. 

J. Zwierzyckiego) 

W trakcie 

realizacji 

53 900,00 zł Środki własne – 28 737,64 zł 

WRPO – 25 162,36 zł 

Cegielnia Pudliszki miejscem 

rekreacji  i wypoczynku 

Etap 1 – adaptacja stawu na kąpie-

lisko i stawu dla wędkarzy oraz za-

gospodarowanie terenów rekreacyj-

nych 

Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

„Wzdłuż Rowu Krobskiego” – ciąg 

pieszo-rowerowy nie tylko dla aktyw-

nych 

 

W trakcie 

realizacji 

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

WRPO – 91 216,11 zł 

Edukacja i Twórczość w przestrzeni 

pofabrycznej  

- Muzeum Stolarstwa i Biskupizny 

Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne 

KROB_KULT 
W trakcie 

realizacji 

3 405 232,00 zł Środki własne: 1 413 880,85 

zł (złożony wniosek o zwrot 

części tej kwoty w trakcie 

weryfikacji) 

WRPO: 1 991 351,15 zł 

„W cieniu kasztanowców” – 

podniesienie atrakcyjności Parku im 

Jana Pawła II w Krobi 

W trakcie 

realizacji 

32 001,89 zł Środki własne 

Krobia miastem nowoczesnej edu-

kacji 
W trakcie 

realizacji 

4 868 153,73 zł WRPO 4 022 995,62 zł 

Środki własne 845 158,11  zł 

Pudliszki Senior+ Zrealizo-

wane 

258 234,00  zł 150 000,00 zł– środki 

krajowe 
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REALZIACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 

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

na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści 

środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie 

celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie 

zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych  

oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Przygotowany dokument pozwoli nie tylko Gminie Krobia, ale również mieszkańcom  

i przedsiębiorcom z terenu gminy, wnioskować w nowej unijnej perspektywie finansowej  

108 234,00 zł– środki własne 

Wsparcie i integracja społeczna 

szansą na usamodzielnienie – Stara 

Gazownia w Krobi 

W trakcie 

realizacji 

4 446 250,59 zł Środki własne: 2 820 429,59 

zł 

WRPO: 1 625 821 ,00 zł 

Domachowo -  Centrum Kultury 

Biskupiańskiej 
W trakcie 

realizacji 

994 130,90 494 130,90  - Środki własne 

500 000,00 - PROW 

Szlak historyczno - turystyczny 

gminy Krobia 
Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Rozbudowa i modernizacja moni-

toringu w centrum Krobi 
W trakcie 

realizacji 

29 000,00 zł Środki własne 

Adaptacja pałacu w Pudliszkach na 

Dom Pomocy Społecznej 
Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

„Wirtualny spacer po Krobi” Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Utworzenie alei spacerowej wKrobi Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Budowa stadionu w Krobi Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Oświetlenie i doposażenie ścieżki 

pieszo-rowerowej Krobia – Pudliszki 
Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 

Modernizacja nieczynnej linii 

kolejowej Krobia – Domachowo  
Zakładane 

do 

realizacji 

0 - 
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o środki przeznaczone na termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia, czy też 

rozwój odnawialnych źródeł energii.  

W 2020 roku Gmina realizowała działania związane z budową instalacji fotowoltaicznych  

na trzech obiektach: utworzonym w budynku dawnej gazowni Krobskim Centrum Usług 

Społecznych (o mocy 10kW), świetlicy wiejskiej w Potarzycy  (o mocy 7kW) oraz w świetlicy 

wiejskiej  w Sułkowicach (o mocy 9kW). Ponadto na budynku Przedszkola Samorządowego 

„Pod Świerkami” w Krobi  zamontowano kolejne panele fotowoltaiczne o mocy 2,56kW 

(obecna moc wynosi 22,72 kW).  Łącznie gmina posiada 10 instalacji fotowoltaicznych 

zlokalizowanych na dachach 10 obiektów, o łącznej mocy 175 kW. 

Również w tym budynku dokonano wymiany oświetlenia wewnętrznego na świetlówki LED. 

Zmodernizowano oświetlenie uliczne na ulicy Poznańskiej w Krobi poprzez wymianę 24 opraw 

sodowych na oprawy LED oraz wybudowano instalacje oświetlenia ulicznego LED przy ulicy 

Krobskiej w Pudliszkach. Ponadto, udzielono mieszkańcom gminy 20 dotacji na wymianę 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach w łącznej kwocie 59 916,00 zł.  

 

REALIZACJA GMINNEJ  STRATEGII  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPO- 

ŁECZYCH   

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i grup szczególnego ryzyka.  

Uchwałą Nr XLIX/390/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęto 

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Zgodnie  

z określonym w dokumencie systemem monitoringu i ewaluacji ocena stopnia realizacji  

i osiągniętych efektów monitorowana jest przez powołany Zarządzeniem Burmistrza Krobi 

Zespół ds. Wdrożenia Strategii i przedstawiana Radzie Miejskiej stosownymi uchwałami. 

 

 

Cele operacyjne wynikające ze strategii Informacja o zrealizowanych zadaniach 

W zakresie aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz 

pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym   
 

- współpraca z Centrum Integracji Społecznej  

w Krobi - do uczestnictwa w zajęciach CIS 

skierowano 14 osób; 

- projekt partnerski, w ramach Wielkopolskiego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

(Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 

Działanie 7.1) Aktywna integracja,  

- wsparcie istniejących i nowopowstających 

podmiotów ekonomii społecznej. Na terenie 

gminy działają 3 podmioty ekonomii społecznej: 

2 spółdzielnie socjalne oraz Centrum Integracji 

Społecznej. Gmina Krobia i jednostki organiza-

cyjne zlecają wykonanie usług istniejącym 
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podmiotom, kierują do uczestnictwa w CIS, 

tworzą miejsca praktyk dla uczestników CIS.  
 

W zakresie bezpieczeństwa i promocji 

zdrowego stylu życia   
 

- wdrażanie programów profilaktycznych, 

edukowanie społeczności w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa, organizacja spotkań 

on – line z uwagi na sytuacje epidemiczną  

w kraju 

- realizacja usług opiekuńczych i specjalis-

tycznych usług opiekuńczych oraz dostęp do 

wsparcia dziennego i stacjonarnego. Osoby, które 

ze względu na stan zdrowia, w tym niepełno-

sprawność, nie są w stanie samodzielnie funkcjo-

nować w środowisku, a rodzina nie jest w stanie 

zapewnić im należytej opieki, kierowano  

do domów pomocy społecznej. Osoby niepełno-

sprawne delegowano również do zajęć w placów-

kach wsparcia - Środowiskowych Domów Samo-

pomocy. Rozwijano także interdyscyplinarną 

współpracę w zakresie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa oraz promowano integrację  

ze środowiskiem osób wykluczonych  

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym  

(z uwagi na wiek, stopień sprawności czy stan 

zdrowia  

- funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Pudlisz-

kach w ramach Programu Wieloletniego Senior+ 

na lata 2015-2020.  
 

W zakresie polepszania warunków mieszka-

niowych i wsparcia osób pozostających bez 

schronienia lub zagrożonych jego utratą  
 

- udzielano wsparcia w postaci zasiłków, 

dodatków mieszkaniowych i energetycznych;  

- realizowano pomoc FEAD - Żywność  

dla najuboższych mieszkańców (poprzez 

Fundację „Sąsiedzi Sąsiadom”  oraz Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi), 

udzielano schronienia w noclegowniach, 

schroniskach dla osób bezdomnych oraz ośrodku 

interwencji kryzysowej;  

- kontynuowano umowy najmu na lokale socjalne  
 

W zakresie wzmocnienia systemu wsparcia 

rodziny  
 

- zintegrowano działania instytucji i organizacji 

pracujących na rzecz dziecka i rodziny – 

współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, 

MGOPS w Krobi, Policją oraz placówkami 

służby zdrowia;  

- Akcja Mikołaje 2020 – we współpracy z Powia-

towym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu 

przygotowano paczki dla osób starszych, 

samotnych oraz dla dzieci z rodzin o niskich 

dochodach;  
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- oferta aktywnego spędzania czasu wolnego 

przez różne grupy społeczne i rodziny – akcja 

Zima, Akcja Lato;   

- rozwój gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – poprzez działalność 

Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

współpracę z Bonifraterskim Ośrodkiem Inter-

wencji Kryzysowej udzielano schronienia 

osobom doznającym przemocy;  

- objęcie 13 rodzin wsparciem asystenta rodziny;  

- działalność Punktu konsultacyjnego, w którym 

porad udzielają: radca prawny (w tym w ramach 

nieodpłatnej pomocy prawnej), terapeuta uzależ-

nień oraz psycholog,  

- realizacja gminnego programu wspierania 

rodziny na lata 2019-2021  

- współpraca placówek oświatowych z terenu 

gminy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

(indywidualne konsultacje dla uczniów, rodzi-

ców i rodzin). 
 

W zakresie budowania aktywnych społecz-

ności lokalnych   
 

- współpraca z Gminną Radą Seniorów i grupami 

senioralnymi działającymi na terenie gminy 

- udział społeczności szkolnej w uroczystościach 

patriotycznych; 

- organizowanie spotkań informacyjnych, 

konsultacji, szkoleń dla społeczności lokalnych 

oraz organizacji pozarządowych, nakierowanych 

na aktywność obywatelską, w tym w szczegól-

ności zachęcanie młodzieży szkolnej oraz senio-

rów do aktywności wolontarystycznej i udziału  

w inicjatywach organizacji pozarządowych  

oraz samorządowych projektach i programach 

wsparcia. 

W 2020 roku Gmina Krobia, zlecała organi-

zacjom pozarządowym i innym podmiotom 

określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie zadania  

w ramach otwartych konkursów ofert. Współfi-

nansowano także organizację przedsięwzięć 

służących wspieraniu i upowszechnianiu idei 

samorządowej i wdrożeniu programów pobu-

dzania aktywności obywatelskiej w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi jako 

elementu promocji gminy.  

 

 


