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I. Wstęp: 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie pełnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy 

Sośnie. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe informacje o wszystkich działach funkcjonowania 

gminy według danych dostępnych na dzień opracowania raportu. 

Raport przedstawia i analizuje pewne możliwości rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 

faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy Sośnie. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można 

odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. 

Raport zawiera informację o realizacji w 2020 r. polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy 

przez pryzmat następujących obszarów tematycznych: 

- ład przestrzenny, 

- zasoby materialne gminy, 

- środowisko, 

- polityka społeczna. 

      Przygotowany raport w postaci zgromadzonych danych pozwala na ukazanie zarówno możliwości gminy, 

jak i pewnych problemów, które można w przyszłości poprawić. 

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są wynikiem prac 

szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

- Urząd Gminy Sośnie, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, 

- Centrum Usług Wspólnych w Sośniach. 

       Dla opracowania raportu szczególnie cenne okazały się informacje opracowane przez pracowników Urzędu 

Gminy Sośnie i jednostek podległych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu urzędu. 

Z analizy niżej przedstawionego raportu wynika, że Gmina Sośnie dzięki odpowiedzialnej polityce 

finansowej i odpowiednim nakładom inwestycyjnym podnosi komfort życia swoich mieszkańców. Co roku 

odpowiednio aktywnie inwestuje w rozwój zarówno społeczny, jak również gospodarczy. 
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II. Charakterystyka gminy: 

1. Położenie i uwarunkowania administracyjne: 

Gmina Sośnie położona jest w Regionie Pradoliny Barycko-Głogowskiej w subregionie Kotliny 

Odolanowskiej, między pasmem Wału Trzebnickiego na południu, a Wysoczyzną Kaliską w części północnej, 

w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim.                                      

Graniczy z gminami:                                                                                                                                                                        

- od północy z gminą Odolanów,                                                                                                                                      

- od wschodu z Przygodzicami i Ostrzeszowem,                                                                                                      

- od południa z gminą Kobyla Góra i Międzybórz (woj. dolnośląskie),                                                                                                 

- od zachodu z gminami województwa dolnośląskiego: Twardogórą, Krośnicami i Miliczem. 

Powierzchnia Gminy Sośnie to 18 723 hektary, z czego użytki rolne stanowią 7 296 ha, lasy – 9 684 ha,                        

stawy i rzeki – 518 ha. Jest jedną z największych gmin powiatu ostrowskiego.                                                                                                                               

Teren gminy zamieszkuje 6 593 osoby (wg stanu na 31.12.2020 r.).                                                                                                        

Sieć osadniczą tworzy 17 wsi sołeckich: Bogdaj, Chojnik, Cieszyn, Dobrzec, Granowiec, Janisławice, 

Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocina, Konradów, Kuźnica Kącka, Mariak, Młynik, Możdżanów, Pawłów, Sośnie, 

Szklarka Śląska. 

Gmina Sośnie posiada największy udział procentowy terenów leśnych – jest to aż 54,3%. Występujące                                          

na terenie gminy lasy należą do dzielnicy przyrodniczo-leśnej Wzgórz Dolnośląskich.                                                                                                                                                                   

W celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych tych terenów, w 1995 r. został 

utworzony Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. Na obszarze gminy znajduje się obszar Natura 2000: obszar 

specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad 

Baryczą PLH020041. Lasy, których przeważająca większość znajduje się na terenie gminy, stanowią o jej 

walorach rekreacyjnych. 

2. Infrastruktura i przestrzeń: 

1) drogi i komunikacja: 

System transportowy gminy tworzą dwa układy: drogowy i kolejowy.                      

Na terenie Gminy Sośnie funkcjonuje rozwinięta sieć dróg. Podstawowy układ drogowy gminy tworzą drogi 

krajowe, powiatowe i gminne. Nie występują natomiast drogi wojewódzkie.                                                                                                                                         

Droga krajowa nr 25 ma długość 8,3 km i przebieg: Antonin-Międzybórz-Oleśnica.                                                        

Drogi gminne w granicach administracyjnych gminy posiadają łączną długość 136 km.                                              

Drogi powiatowe przebiegają przez teren Gminy Sośnie na długości 67 km:                                                                     

- nr 5335 P Odolanów-Boników-Granowiec-Sośnie-Cieszyn,                                                                                                               

- nr 5336 P Bogdaj-Garki-Boników,                                                                                                                                  
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- nr 5338 P Bogdaj-Szklarka Śląska-Sośnie,                                                                                                                                  

- nr 5339 P Możdżanów-Szklarka Śląska,                                                                                                                     

- nr 5340 P Sośnie-Chojnik,                                                                                                                                                          

- nr 5341 P Janisławice-Sośnie-Pawłów,                                                                                                                            

- nr 5342 P Konradów-Dobrzec,                                                                                                                                    

- nr 5343 P Cieszyn.                                                                                                                                                                                                 

Na obszarze Gminy Sośnie funkcjonuje komunikacja kolejowa. Dogodne połączenie zapewnia przebiegająca 

przez gminę jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa nr 355 relacji Ostrów Wielkopolski-Grabowno 

Wielkie, a w większej ogólności linia kolejowa Wrocław-Warszawa.                                                                                            

Układ kolejowy gminy tworzy stacja normalnotorowa z urządzeniami dla ruchu pasażerskiego i towarowego, 

zlokalizowana na terenie miejscowości Sośnie oraz dwa przystanki kolejowe usytuowane we wsiach Granowiec 

i Pawłów. Organizatorem pasażerskich przewozów kolejowych jest POLREGIO (dawniej Przewozy 

Regionalne). Miejscowościami z największą liczbą dostępnych połączeń są Ostrów Wielkopolski                             

i Wrocław. Bezpośrednie połączenia oferowane są również do Kalisza, Łodzi, Oleśnicy i Zduńskiej Woli.                                                                                                       

Połączenia w transporcie autobusowym na trasie Sośnie-Odolanów-Ostrów Wielkopolski oferowane są przez 

prywatną firmę transportową – Transport Osobowy Krajowy i Międzynarodowy Filipczak z siedzibą                                 

w Sulmierzycach przy ul. Krótkiej 3, 63-750 Sulmierzyce.                                                                                                                                                             

W ramach transportu komunalnego organizowany jest dowóz dzieci do szkół. Odpowiedzialna za niego jest 

spółka z o.o. „ROLKOM”. Dowóz dzieci odbywa się na terenie niemal wszystkich sołectw gminy w dni nauki 

szkolnej. Trasy realizowane są 2 razy dziennie – rano w godzinach 7:00-8:00 i po południu w godzinach 12:30-

15:00.                                                                                                                                                                                                          

Na terenie Gminy Sośnie znajduje się wiele przystanków autobusowych:                                                                

- w Bogdaju – 1,                                                                                                                                                                    

- w Chojniku – 2,                                                                                                                                                                        

- w Cieszynie – 3,                                                                                                                                                                      

- w Granowcu – 4,                                                                                                                                                                  

- w Janisławicach – 2,                                                                                                                                                               

- w Kocinie – 1,                                                                                                                                                                            

- w Pawłowie – 3,                                                                                                                                                                           

- w Sośniach – 6.                                                     

W Gminie Sośnie nie funkcjonuje system ścieżek rowerowych. Tym samym nie działa tu żaden operator 

roweru współdzielonego. Cały transport rowerowy należy więc uznać jako transport prywatny. Istnieje 

możliwość wypożyczenia 3 rowerów w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach. 

Na skrzyżowaniu ulicy Wielkopolskiej i Janusza Korczaka w Sośniach znajduje się punkt naprawy rowerów. 
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2) wodociągi i kanalizacja: 

Cały obszar Gminy Sośnie posiada dostęp do sieci wodociągowej, której długość wynosi 102,7 km.                                

Sieć wodociągowa dostarcza 180 000 m³ wody poprzez 1 603 podłączenia w budynkach mieszkalnych,                         

przy średnim zużyciu wody na mieszkańca na poziomie 28 mᵌ rocznie. 

Łączna długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 19,7 km o przepustowości 120 m³/24h. Sieć kanalizacyjna 

odprowadza rocznie 28 000 m³ ścieków poprzez 189 połączeń z budynkami mieszkalnymi. Sieć kanalizacyjna 

pokrywa obecnie jedynie część miejscowości Sośnie. Przydomowe instalacje oczyszczające ścieki obejmują 

swoim działaniem około 5% mieszkańców gminy. Za jakość ścieków wprowadzanych do środowiska 

odpowiada jedna czynna oczyszczalnia ścieków, co stanowi istotne ograniczenie rozwojowe dla gminy.  

3) energetyka i gazownictwo: 

Obszar Gminy Sośnie podłączony jest do sieci energetycznej. Przez teren gminy przebiegają sieci wysokiego 

napięcia: 400 kV Wrocław-Pasikurowice, 110 kV Ostrów Wielkopolski-Twardogóra.                                                                                             

Oświetlenie uliczne i drogowe posiada 538 punktów świetlnych, z tego wzdłuż drogi krajowej 15 szt., wzdłuż 

dróg powiatowych 256 szt. oraz wzdłuż dróg gminnych 267 szt.                                                                                                                                                      

Gazyfikacją objęte są miejscowości: Sośnie, Granowiec, Bogdaj.                                                                              

Potrzeby grzewcze mieszkańców pokrywane są z różnych źródeł. Pozyskiwanie energii cieplnej oparte jest 

o piece ze stałymi paleniskami lub indywidualne, własne kotłownie centralnego ogrzewania wykorzystujące 

węgiel, miał, ekogroszek, pelet, olej, gaz. Na terenie Gminy Sośnie nie istnieją większe źródła ciepła 

(kotłownie) w oparciu o które można w przyszłości wybudować system ciepłowniczy i podłączyć do niego 

zwarte obszary zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej. 

4) gospodarka odpadami: 

Za gospodarkę odpadami na terenie Gminy Sośnie odpowiada gmina, która objęła systemem gospodarki 

odpadami zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje). 

Z roku na rok wzrasta ilość odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na obszarze 

gminy. W 2020 r. odebrano 1121,86,04 Mg zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.                                

Z uwagi na ograniczone możliwości przepustowości Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów                     

sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim część zmieszanych odpadów komunalnych oddanych zostało na stację 

przeładunkową i zagospodarowanie ich nastąpiło w 2021 r.                                                                                                                               

Odpadów segregowanych, w tym: tworzyw sztucznych, metali, szkła i papieru w 2020 r. odebrano łącznie 

ponad 287,8 Mg. Odpady segregowane trafiały do instalacji komunalnej RZZO w Ostrowie Wielkopolskim., 

ZOiGO „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Dąbrowy Górniczej. 
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W ramach zadań inwestycyjnych do końca stycznia 2020 r. zakończono budowę  stacjonarnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sośnie, który został otwarty z dniem 

1 lutego 2020 r. Wcześniej działał wyłącznie Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.                                                                

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Jerzego Lanca 50 w miejscowości Sośnie. Uruchomienie punktu w 

znaczący sposób ułatwiło systematyczny odbiór odpadów od mieszkańców, zwłaszcza tzw. odpadów 

problemowych. Pozwoli to w przyszłości na uzyskanie wyższych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych.                                                                                                                                                  

Budowa punktu PSZOK zamknęła się w kwocie 2 667 084,20 zł. Gmina Sośnie uzyskała dofinansowanie tej 

inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 221 509,92 zł, 

pozostałą kwotę wydatkowano ze środków własnych gminy.                                                                                                                                                

W 2020 r. w punkcie PSZOK zebrano 32,3860 Mg segregowanych odpadów komunalnych, w tym zużyte 

opony, odpady typu ZSEiE, odpady wielkogabarytowe, szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, żelazo i stal, 

odpady rozbiórkowe itp. 

3. Kultura i dziedzictwo kulturowe: 

Krzewieniem kultury w Gminie Sośnie zajmuje się samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury 

i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach. Celem podstawowym jej działalności jest upowszechnianie kultury, 

sztuki i nauki, przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie miejsca 

spotkań, integracji i rozwoju społeczno-kulturalnego lokalnej społeczności, jak również obsługa biblioteczna 

mieszkańców, służąca rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych.                                                                                                                                         

W 2020 r. zarejestrowano 887 czytelników, ze statystyczną łączną liczbą wypożyczenia księgozbioru w ilości 

12 933, co dało 14,58 woluminów na czytelnika.                                                     

Działalność kulturalna jest prowadzona przy współpracy z Urzędem Gminy Sośnie, z organizacjami 

pozarządowymi, ze szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną w Sośniach, jak również radami sołeckimi poprzez 

organizację wspólnych działań takich jak: festyny, koncerty zespołów muzycznych, instrumentalnych, 

spotkania autorskie, narodowe czytanie, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne i inne.                                                                                          

Ważnym elementem działalności jest integracja społeczeństwa i aktywne spędzanie wolnego czasu, a także 

rozwijanie swoich pasji i umiejętności.                                                                                                                                                         

W 2020 r. realizowano projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała książka – wielki człowiek” oraz 

zorganizowano Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.   

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach prowadzi warsztaty teatralne, taneczne 

i plastyczne oraz zabawy ruchowe i gry planszowe dla dzieci i młodzieży, cykl zajęć wraz z nocą w bibliotece 

w czasie ferii i wakacji oraz dla dorosłych zajęcia taneczne, m.in. zajęcia ruchowe fitness, zumbę, jogę, 

warsztaty rękodzielnictwa, kursy komputerowe, gotowania i dekoracji potraw oraz wyjazdy turystyczne.                                                                                                                                                                
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W 2020 r. łącznie zorganizowano 5 imprez, w których uczestniczyło 220 osób. W tym okresie działały 2 grupy 

artystyczne z 40 członkami oraz 2 koła z 55 członkami. 

W Gminie Sośnie odbywają się cyklicznie dwie duże imprezy plenerowe: Dzień Gminy Sośnie i Dożynki 

Gminne wraz z koncertem Gminnej Orkiestry Dętej i występami Zespołu z Kociny. Liczne zabawy 

andrzejkowe i karnawałowe organizowane są przez rady sołeckie poszczególnych wsi oraz rady rodziców 

poszczególnych szkół. 

Oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży kreowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Sośniach, szkoły w poszczególnych miejscowościach i lokalne stowarzyszenia.  

Gmina posiada 14 świetlic wiejskich, z czego 13 zostało wydzierżawionych Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach - poza świetlicą wiejską w Granowcu (w miejscowościach Bogdaj, 

Chojnik, Dobrzec, Janisławice, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocina, Konradów, Młynik, Możdżanów – Centrum 

Wypoczynkowo-Rekreacyjne „Rybakówka”, Pawłów, Sośnie, Szklarka Śląska).  

W Gminie Sośnie działało w 2020 r. wiele stowarzyszeń:                                                                                                        

- Stowarzyszenie Klub Seniora w Sośniach (KRS 0000425056, data rejestracji 28.06.2012 r.),                                                                       

- Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Pasikonik z siedzibą w Kocinie (KRS 0000505468, data rejestracji 

10.04.2014 r.),                                                                                                                                                                                        

- Stowarzyszenie „NADAL RAZEM” z siedzibą w Sośniach (KRS 6222827298, data rejestracji 28.10.2019 r.),                                                                                                                                                                 

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rodzin „Nie jesteś sam” w Sośniach (KRS 0000152448, 

data rejestracji 26.02.2003 r., data likwidacji 09.10.2020 r.),                                                                                                 

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka z siedzibą w Chojniku (KRS 

0000379106, data rejestracji 23.02.2011 r.),                                                                                                                                           

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kocina (KRS 0000354385, data rejestracji 20.04.2010 r.),                                                                                                                                                                 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca „GRANOWIEC 300” (KRS 0000395617, data rejestracji 09.09.2011 r.),                                                                                                                          

- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pawłowie (KRS 0000517939, data rejestracji 28.07.2014 r.),                                                                                                   

- Stowarzyszenie PRZYJAZNE OTOCZENIE z siedzibą w Cieszynie (KRS 0000493045, data rejestracji 

07.01.2014 r.),                                                                                                                                                                

- Stowarzyszenie „Razem dla Sośni” (KRS 0000588181, data rejestracji 26.11.2015 r.). 

4. Gospodarka: 

Według stanu na koniec 2020 r. w Gminie Sośnie zarejestrowane były 268 podmioty gospodarcze.                                    

W większości są to podmioty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.                                                                                                                                                    

Na terenie gminy dominują małe firmy. Prym wiodą branże: budowlana, handlowa oraz usługowa. 

W odniesieniu do ogólnej liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie większość to 

działalność związana z budownictwem oraz ze świadczeniem usług wielobranżowych.                                                                                                                                        
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Przedział wiekowy przedsiębiorców działających na obszarze gminy kształtuje się na poziomie od 20 do 82 lat, 

z czego 72% stanowią mężczyźni, natomiast 28% - kobiety.  

Struktura działalności gospodarczej na podstawie danych Urzędu Gminy Sośnie przedstawia się następująco, 

zgodnie z zastosowaniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w szt.:                                                                                                                                                                     

- budownictwo - 73,                                                                                                                                                    

- produkcja - 41,                                                                                                                                                               

- handel - 59,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 12,                                                                                                            

- pozostałe - 83. 

W posiadaniu Gminy Sośnie znajdują się relatywnie niewielkie tereny przeznaczone pod inwestycje – 5,4 ha 

w miejscowości Sośnie oraz podobnej wielkości tereny, będące własnością prywatną, rozsiane na obszarze 

gminy.  

Z uwagi na to, że tylko część terenu Gminy Sośnie objęto Planem Zagospodarowania Przestrzennego (0,1% 

powierzchni ogółem), zależnie od potrzeb dokonuje się kolejnych opracowań. Na dzień analizy w Gminie 

Sośnie obowiązują plany odnoszące się do:                                                                                                                                                 

- przebiegu rurociągu paliwowego (uchwała nr XXI/93/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 kwietnia 2008 r.),                                                                                                                                        

- lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Granowiec (uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy 

Sośnie z dnia 28 czerwca 2013 r.),                                                                                                                                           

- wykonania remontu otworów wiertniczych w miejscowości Bogdaj, Młynik, Szklarka Śląska (uchwała                      

nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 czerwca 2013 r.),                                                                                   

- wykonania robót górniczych dla istniejących odwiertów gazu ziemnego Bogdaj-Uciechów 32, 44, 48, 60, 61, 

62, 68, 69, 80, 101H (uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2019 r.).                                                                                                                                            

Pozostałe inwestycje lokalizowane są na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i celu 

publicznego.                                                                           

Do najważniejszych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Sośnie należą: 

Lp. Nazwa firmy Branża 

1. CERTUS – Produkcja wyrobów z tworzyw 

sztucznych dla budownictwa – Kisińska Genowefa 

Produkcja płyt, arkuszy, rur  

i kształtowników z tworzyw sztucznych 

2. ROLMARK – KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA Produkcja pasz 

3. GUMO-PLAST Ewa Małecka, Paulina Karpiesiuk 

Spółka Jawna 

Produkcja wyrobów z tworzyw 

sztucznych dla budownictwa 

4. MASTERPLAST Marcin Purtak 

 

Produkcja opakowań z tworzyw 

sztucznych 

5. Dino POLSKA S.A. Handel 

6. Dariusz Lebek  „LEBEX” Produkcja mebli 

7. Henryk Mensfeld – Usługi transportowe, wyrób              

w drewnie 

Transport 
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8. Adam Gałach – Usługi Transportowe Transport 

9. Piotr Kołeczko – Usługi Transportowe Transport 

10. Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś Usługi budowlane 

11. ROLKOM Sp. z o.o. Usługi komunalne 

12. Urszula Mus – „ROLBUD” Zakład Handlowo 

Usługowy 

Sprzedaż materiałów budowlanych 

13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Janas” 

Sławomir Janas 

Produkcja mebli kuchennych 

 

5. Rynek pracy: 

W 2020 r. wskaźnik bezrobocia w Gminie Sośnie definiowany jako udział bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 2,8%. Jest to wskaźnik niższy od średniego poziomu 

notowanego w tym czasie w kraju (6,2% na koniec 2020 r.) oraz niższy od poziomu bezrobocia w regionie 

(3,3% w powiecie ostrowskim i 3,7% w województwie wielkopolskim).                                                                                                                                                  

Na koniec 2020 r. w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim figurowało 128 osób 

bezrobotnych z Gminy Sośnie, w tym 76 kobiet i 52 mężczyzn. 

Do głównych przyczyn bezrobocia na terenie Gminy Sośnie zalicza się:                                                                                           

- niską aktywność i mobilność zawodową,                                                                                                                                      

- niskie kwalifikacje zawodowe kandydatów do pracy,                                                                                                 

- wzrost wymagań co do warunków pracy i płacy.                                                                                                                                     

Pomoc bezrobotnym mieszkańcom gminy udzielana jest, podobnie jak w innych gminach w kraju przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w głównej mierze poprzez wsparcie finansowe oraz pracę socjalną. 

6. Demografia: 

Na koniec 2020 r. w Gminie Sośnie mieszkały 6 593 osoby, co stanowiło 4,08% populacji powiatu 

ostrowskiego. Na podstawie danych demograficznych z ostatnich trzech lat 2018-2020 można stwierdzić 

spadek liczby stałych mieszkańców gminy (31.12.2018 r. – 6 657 osób, 31.12.2019 r. – 6 639 osób).                                                                                       

7. Oświata i opieka nad dziećmi do lat 3: 

Infrastrukturę oświatową Gminy Sośnie w 2020 r. tworzyły jednostki:                                                                                                                                                         

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, składająca się z klas I-III  i oddziału 

przedszkolnego,                                                                                                                                                                                         

- Zespół Szkół w Cieszynie, w którego skład wchodzą: Publiczne Przedszkole w Cieszynie,                                                                                                       

Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie,                                                                                            

- Zespół Szkół w Granowcu, w którego skład wchodzą: Publiczne Przedszkole w Granowcu,                                                                                                         

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Granowcu,                                                                                                                     

- Zespół Szkół w Pawłowie, w którego skład wchodzą: Publiczne Przedszkole w Pawłowie z zamiejscowym 
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oddziałem przedszkolnym w Chojniku, Szkoła Podstawowa w Pawłowie z zamiejscowymi oddziałami 

w Chojniku,                                                                                                                                                                                       

- Zespół Szkół w Sośniach, w którego skład wchodzą:                                                                          

Przedszkole Samorządowe w Sośniach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach.                               

W roku szkolnym 2019/2020 do 38 oddziałów szkół podstawowych w gminie uczęszczało łącznie 500 uczniów 

(na 1 oddział przypadało średnio 13 uczniów). Wychowaniem przedszkolnym objętych było 238 dzieci w 10 

oddziałach (na 1 oddział przypadało średnio 24 dzieci). Ogółem przygotowano w 4 przedszkolach i jednym 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 250 miejsc. 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sośnie zatrudnienie 

wynosiło: 79,6 etatów nauczycielskich i 32,50 etatów pozostałych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.:                                                                                                                                                                                    

- Woj. Wielkopolskie: język polski – 56,90%, matematyka – 44,06%, język angielski – 51,52%,                                                                                                             

- Powiat Ostrowski:     język polski – 56,70%, matematyka – 42,73%, język angielski – 51,48%,                                            

- Gmina Sośnie:           język polski – 60,31%, matematyka – 45,45%, język angielski – 45,88%, 

- SP w Cieszynie:        język polski – 53,00%, matematyka – 37,63%, język angielski – 39,06%,                             

- SP w Granowcu:       język polski – 60,38%, matematyka – 47,38%, język angielski – 54,56%,                                        

- SP w Pawłowie:        język polski – 58,15%, matematyka – 47,46%, język angielski – 34,77%,                                                                                             

- SP w Sośniach:         język polski – 67,89%, matematyka – 49,05%, język angielski – 51,89%.                           

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu/ucznia w roku szkolnym 2019/2020:                                                                                        

- Oddział Przedszkolny w SP w Bogdaju: 558 zł,                                                                                                     

- Publiczne Przedszkole w Cieszynie:       696 zł,                                                                                                      

- Publiczne Przedszkole w Granowcu:      671 zł,                                                                                                        

- Publiczne Przedszkole w Pawłowie:       660 zł,                                                                                                      

- Przedszkole Samorządowe w Sośniach: 727 zł,                                                                                                         

- Szkoła Podstawowa w Bogdaju:     1 515,82 zł,                                                                                                      

- Szkoła Podstawowa w Cieszynie:   1 450,65 zł,                                                                                                      

- Szkoła Podstawowa w Granowcu:     854,47 zł,                                                                                                            

- Szkoła Podstawowa w Pawłowie:   1 075,73 zł,                                                                                                      

- Szkoła Podstawowa w Sośniach:       860,16 zł.                                                                                                                             

W roku szkolnym 2019/2020 Wójt Gminy Sośnie przyznał stypendia naukowe 67 uczniom. Łączna kwota 

wypłaconych stypendiów wyniosła 38 350 zł.                                                                                                                               

Od 2 stycznia 2020 r. działał Gminny Żłobek w Sośniach, który objął opieką 16 dzieci. 

8. Dostępność do Internetu: 
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Wraz z końcem 2019 r. przyłącze do Internetu posiadało blisko 70% gospodarstw domowych, co plasuje naszą 

gminę w średniej krajowej i odpowiada ilości podłączeń w gminach sąsiednich. 

Działalność komunikacyjną na terenie Gminy Sośnie prowadziło około 12 firm telekomunikacyjnych,                            

m.in. Plus, INEA, Orange, PROMAX, ZAPNET, Operator WSS, T-mobile. 

W konkursach ogłaszanych na tworzenie dostępu do sieci Internet prowadziła w większości poznańska INEA, 

zapewniając dostęp światłowodowy w miejscowościach: Bogdaj, Cieszyn, Granowiec, Kałkowskie, Konradów, 

Mariak, Pawłów, Sośnie, uzupełniając sieć dostępową utworzoną na ternie gminy w latach wcześniejszych 

przez PROMAX oraz Wielkopolską Sieć Szerokopasmową.                                                                                                                               

Obecnie w miejscowościach Sośnie oraz Granowiec operatorzy zapewniają w większości lokalizacji Internet                    

o prędkości 100Mb/s, natomiast znaczna część pozostałych miejscowości gminy dysponuje Internetem                                

o prędkości 50Mb/s. W związku z rozległością terenu oraz znacznym zalesieniem ciągle jednak jeszcze 

występują tzw. białe plamy, w których nie ma dostępu do Internetu, bądź oferowane prędkości są bardzo niskie. 

Rozwijanie istniejących sieci oraz pojawianie się kolejnych firm telekomunikacyjnych pozwala optymistycznie 

patrzeć w przyszłość i zakładać, że do 2025 r. teren Gminy Sośnie będzie posiadać 100% pokrycie dostępem        

do Internetu szerokopasmowego (100Mb/s). 

9. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna: 

W Gminie Sośnie funkcjonują dwa ośrodki zdrowia podstawowej opieki zdrowotnej: 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach, ul. Janusza Korczaka 7, 63-435 Sośnie:  

Zakład podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna. Świadczenia dotyczą: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i pielęgniarki szkolnej. 

Na terenie zakładu działa punkt pobrań do badań laboratoryjnych dla pacjentów zdeklarowanych do SPZOZ. 

Ośrodek zdrowia wykonuje dodatkowo szczepienia dziewczynek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. 

Szczepionki finansowane są przez Gminę Sośnie. 

Zakład pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. W godzinach zamknięcia ośrodka 

podstawową opiekę zdrowotną dla zdeklarowanych pacjentów zapewnia ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim,    

ul. Limanowskiego 20/22. 

- Gabinet Lekarski - Jacek Gęsior, ul. Jerzego Lanca 1, 63-435 Sośnie:  

Gabinet wykonuje zakres świadczeń zdrowotnych przewidziany dla podstawowej opieki zdrowotnej.                                                                                                                                   

Placówka posiada: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy wyposażony w aparat EKG, punkt pobrań materiału               

do badań diagnostycznych, punkt szczepień. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje: badanie                  

i poradę lekarską, leczenie i pielęgnację chorych, działania diagnostyczne, opiekę nad matką i noworodkiem, 

wykonywanie szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych, działania profilaktyczne na rzecz dzieci i dorosłych, 

orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.                                                                                                                            
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W miejscowości Sośnie działa gabinet stomatologiczny.                                                                                       

Mieszkańcy Gminy Sośnie nie mają zapewnionej dostępności do usług medycznych specjalistycznych.                                                                                                                                                        

Na terenie gminy funkcjonuje punkt apteczny w Sośniach, który nie działa całą dobę.  

Gmina Sośnie wspomaga organizację badań profilaktycznych takich jak badanie piersi, PSA, badanie słuchu, 

badanie wzroku, badanie w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Pomoc ze strony Urzędu Gminy Sośnie 

polega na bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń do badań, bezpłatnym dostępie do energii elektrycznej 

firmom, które wykonują badania w ramach kontraktów z NFZ.                                                                                              

Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach jest świadczona pomoc społeczna dla mieszkańców 

gminy. W 2020 r. z pomocy społecznej skorzystały 144 rodziny o łącznej liczbie osób 398. Świadczenia 

otrzymało 198 osób ze 137 rodzin. Pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 7 rodzinom. 

10. Sport: 

Gmina Sośnie posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową, w skład której wchodzą:                                                           

- kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” w Sośniach, ul. Wielkopolska 43, oddane w trwały zarząd 

dyrektorowi Zespołu Szkół w Sośniach,                                                                                                                                      

- kompleks sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” w Cieszynie, działka nr 543/6, oddane w trwały zarząd 

dyrektorowi Zespołu Szkół w Cieszynie,                                                                                                                                    

- boiska uniwersalne – wielozadaniowe:                                                                                                                     

w Bogdaju (dz. nr 605/10, 606/2) o wymiarach 44x24m z nawierzchnią ze sztucznej trawy (boisko do piłki 

ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i do tenisa ziemnego),                                                                               

w Janisławicach,                                                                                                                                                               

na terenie Zespołu Szkół w Granowcu,                                                                                                                       

na terenie Zespołu Szkół w Pawłowie,                                                                                                                               

na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach,                                                                             

- hala sportowa w Sośniach przekazana w trwały zarząd dyrektorowi Zespołu Szkół w Sośniach,                                              

- sala gimnastyczna w budynku Zespołu Szkół w Granowcu,                                                                                                  

- boiska piłkarskie trawiaste:                                                                                                                                 

w Sośniach,                                                                                                                                                                            

w Pawłowie,                                                                                                                                                                           

w Szklarce Śląskiej,                                                                                                                                                                                

- siłownie i otwarte strefy aktywności:                                                                                                                                      

na terenie obiektu hali sportowej w Sośniach,                                                                                                                        

w sąsiedztwie bloków mieszkalnych w Sośniach,                                                                                                               

w Możdżanowie,                                                                                                                                                                       
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w Chojniku (dz. nr 651/5, 652/4, 652/5),                                                                                                                                                    

w Cieszynie (dz. nr 543/6),                                                                                                                                                             

w Kocinie (dz. nr 136),                                                                                                                                                             

w Kałkowskim.                                                                                                                                                                              

Na terenie obiektów sportowych w Sośniach od kilku lat działa szkółka piłkarska „Akademia Krecika”, która 

prowadzi systematyczne treningi dla chłopców w wieku 4-17 lat.                                                                                            

W Gminie Sośnie funkcjonują Uczniowskie Kluby Sportowe:                                                                                         

- UKS „SOKÓŁ” przy Zespole Szkół w Granowcu, ul. Odolanowska 19, poz. 28 w ewidencji starosty 

ostrowskiego,                                                                                                                                                                    

- UKS „TĘCZA” przy Zespole Szkół w Cieszynie, ul. Kościelna 17, poz. 29 w ewidencji starosty ostrowskiego,                                                                                                                                

- UKS „IKAR” w Sośniach, ul. Wielkopolska 43, poz. 56 w ewidencji starosty ostrowskiego,                                      

- Parafialny UKS „Św. Michał” przy Zespole szkół w Cieszynie, ul. Kościelna 17 poz. 103 w ewidencji starosty 

ostrowskiego,                                                                                                                                                                        

- UKS „OLIMP” przy Szkole Podstawowej w Bogdaju nr 15, poz. 107 w ewidencji starosty ostrowskiego. 

11. Turystyka i rekreacja: 

Zróżnicowanie środowiska naturalnego i koncentracja wielu cennych obiektów przyrodniczych zdecydowały 

o włączeniu części zachodnio-północnej gminy do Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, a części 

wschodnio-południowej do Obszaru Chronionego Krajobrazu ”Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina 

Odolanowska”. Niska jakość gleb, która ogranicza rozwój intensywnej produkcji rolniczej, w powiązaniu                     

z brakiem uciążliwej produkcji przemysłowej na terenie gminy oraz z dużą różnorodnością przyrodniczą 

skłania do wykorzystania potencjału rozwojowego gminy w dziedzinie ekologii i agroturystyki.  

Gmina dysponuje zróżnicowanymi przyrodniczo obszarami łąk (Malinowe Łąki), mokradeł i zbiorników 

wodnych w tym zalew w miejscowości Sośnie. Na terenie gminy funkcjonują stawy wędkarskie PZW 

w miejscowościach Cieszyn i Konradów oraz liczne stawy hodowlane. Na obszarze gminy dominują zwarte 

kompleksy leśne, głównie lasy mieszane z dębami szypułkowymi, miejscami bukiem, leszczyną, świerkiem    

czy brzozą. Bogate runo leśne sprzyja m.in. turystyce powiązanej z możliwością grzybobrania.                                            

W sąsiedztwie stawów, rzek i rowów występują naturalne olsy i łęgi. 

Ważną atrakcją turystyczną, nie tylko dla mieszkańców gminy są:                                                                             

- ścieżka przyrodnicza „Moja Wola” o długości około 5 kilometrów, która przebiega na terenie Parku 

Krajobrazowego Dolina Baryczy w okolicach wsi Sośnie,                                                                                                

- aleja dębów przy drodze ze Szklarki Śląskiej do Sośni,                                                                                                    

- buki w okolicy wsi Kocina,                                                                                                                                            
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- lipy w leśnictwie Możdżanów,                                                                                                                                          

- dąb „Jan” na zachód od Możdżanowa.  

Przez Gminę Sośnie przebiegają 3 szlaki turystyczne:                                                                                                          

- szlak niebieski Ostrów Wielkopolski – Moja Wola, kod: POS-219n, długość 64,50 km,                                                  

- szlak czerwony Szlak rowerowy dookoła powiatu ostrowskiego, kod: POS-102c, długość 201,3 km,                                                                                                                                                                

- szlak konny. 

Istotnym elementem wspierającym funkcjonowanie turystyki na terenie gminy jest Ośrodek Rekreacyjno-

Wypoczynkowy „Biały Daniel” w Sośniach. Ośrodek ten jest częstym miejscem pobytu dla wypoczywających 

w okresie urlopowo-letnim, młodzieży szkolnej czy osób niepełnosprawnych. Jest czynny na przestrzeni całego 

roku. Na terenie ośrodka do dyspozycji gości znajduje się m.in. boisko wielofunkcyjne, wędzarnia ryb.                        

W ośrodku znajdują się pokoje gościnne 2 i 4  osobowe z łazienkami, zaplecze kuchenne, wiata oraz sala 

konferencyjna. W Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel” istnieje możliwość zorganizowania 

konferencji, obozów sportowych oraz zawodów. 

Innymi atrakcjami o charakterze turystycznym czy wypoczynkowym są Park Sportowo-Rekreacyjny 

w Granowcu oraz Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne „Rybakówka” w Możdżanowie. 

Do zabytków i pozostałości spuścizny kulturowej gminy zalicza się:                                                                                    

- Kościół pw. Św. Michała Archanioła w miejscowości Cieszyn, nr rej. 525/A, wpisany 21.12.1990 r.,                                                                                                                           

- Pałac Myśliwski w Mojej Woli (Sośnie), nr rej. 420/A, wpisany 04.04.1975 r.,                                                           

- Park w Mojej Woli (Sośnie), nr rej. 420/A, wpisany 04.04.1975 r.,                                                                                          

- Wiatrak typu paltrak w miejscowości Kałkowskie, nr rej. 263/Wlkp/A, wpisany 22.11.2005 r. 

Na obszarze gminy zlokalizowano place zabaw przy przedszkolach w 6 lokalizacjach oraz 13 placów zabaw, 

głównie przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Bogdaj (dz. nr 1083/1), Dobrzec (dz. nr 120), 

Granowiec (na terenie parku dz. nr 1027/1, 1027/2, 1015/1), Janisławice (dz. nr 529/10), Kałkowskie (dz. nr 

356/1), Kąty Śląskie (dz. nr 259/5), Konradów (dz. nr 212/1), Kuźnica Kącka (dz. nr 72), Mariak (dz. nr 82/3), 

Młynik (dz. nr 293/1), Pawłów (dz. nr 195/1), Sośnie (dz. nr 276/3), Szklarka Śląska (dz. nr 379/2). 

Na terenie gminy nie ma zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych. 

III. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii gminy: 

1. Strategia rozwoju gminy - uchwała nr XXI/107/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 grudnia 2015 r.                  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022: 

Cel strategiczny I Stabilny rozwój strategicznych branż gospodarczych Gminy Sośnie 

Cel operacyjny 2 Wzmocnienie znaczenia branży turystycznej w strukturze gospodarczej Gminy Sośnie 
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1.3 Opracowanie strategii promocji gminy, w tym sformułowanie polityki informacyjnej oraz ustalenie 

produktu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej i wydłużeniem 

sezonu turystyczno-wakacyjnego:                                                                                                                                               

Działania promocyjne w 2020 r. przebiegały w dwóch głównych obszarach. Realizacja polityki informacyjnej 

odbywała się poprzez przekaz rzetelnych, łatwo dostępnych i aktualnych informacji podawanych przez Urząd 

Gminy Sośnie oraz jednostki organizacyjne gminy. Stanowi to najważniejsze źródło promocji. Do tego celu 

służyły strony internetowe Urzędu Gminy Sośnie - www.sosnie.pl i BIP, lokalne media, w tym 

społecznościowe oraz prasa. Dystrybucja informacji odbywała się poprzez zamieszczanie aktualnych 

informacji na stronach internetowych, ogłoszenia, informacje, wywiady, publikacje w mediach, 

rozpowszechnianie gadżetów promocyjnych. Ponadto popularyzowano walory przyrodnicze i kulturalne gminy, 

położonej na obszarze chronionym Natura 2000. W Sośniach funkcjonuje Ośrodek Rekreacyjno-

Wypoczynkowy „Biały Daniel”, który jest wyjątkowym miejscem oraz wizytówką Gminy Sośnie. Obiekt 

skupia w sobie elementy tradycyjnego budownictwa wiejskiego: murowanego z dużym udziałem naturalnej 

cegły, drewna, rudy darniowej, elementów wzorniczych, takich jak altanki, rzeźbienia snycerskie, czy gzymsy 

ceglane. Na terenie ośrodka do dyspozycji gości oprócz bazy noclegowej znajduje się boisko ze sztuczną 

nawierzchnią, zaplecze kuchenne, wiata, wędzarnia, sala konferencyjna, amfiteatr i wieża widokowa. 

Cel strategiczny II Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i infrastruktury 

Cel operacyjny 1 Poprawa jakości infrastruktury energetycznej Gminy Sośnie 

1.1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie całej gminy:                                                                               

W 2020 r. na terenie Gminy Sośnie wymieniono 76 szt. opraw oświetleniowych. 

1.2 Wspieranie wykorzystania energetyki źródeł odnawialnych szczególnie z wykorzystaniem fotowoltaiki, 

lokalnych źródeł energii (np. drewno, słoma, biogaz) z uwzględnieniem udziału elektrowni wiatrowych                          

w ogólnej puli uzyskiwanej energii: 

W 2020 r. rozpoczęto działania związane z realizacją projektu „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze gminy 

Sośnie” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020, polegającego na montażu 

instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na budynkach 

jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sośnie. 

Cel operacyjny 2 Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Sośnie 

1.1 Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej: 

W 2020 r. wszczęto postępowanie, mające na celu wybór wykonawcy zadania budowy oczyszczalni ścieków             

w Sośniach. 

1.3 Modernizacja sieci wodociągowej w celu utworzenia scentralizowanej sieci wodociągowej: 

W 2020 r. zbudowano odcinek 780 m b. sieci wodociągowej w m. Granowiec, ul. Polna. 

http://www.sosnie.pl/
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Cel operacyjny 3 Rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury w Gminie Sośnie 

1.1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obiektów Zespołu Szkół w Cieszynie i Zespołu 

Szkół w Granowcu:  

W 2020 r. wymieniono stolarkę okienną w budynku Zespołu Szkół w Granowcu.  

1.6 Budowa parkingów przy kościołach parafialnych: 

W 2020 r. przeprowadzono budowę parkingu przy kościele w Sośniach, ul. Kościelna.  

1.8 Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg gminnych na terenie sołectw: Bogdaj, Chojnik, 

Cieszyn, Dobrzec, Granowiec, Janisławice, Kałkowskie, Kąty Śląskie, Kocina, Konradów, Kuźnica Kącka, 

Mariak, Młynik, Możdżanów, Pawłów, Sośnie, Szklarka Śląska oraz skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

W 2020 r. przebudowano drogi gminne o łącznej długości 4 207 m (z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię 

asfaltową oraz z kostki brukowej) w miejscowościach: Możdżanów, Pawłów, Kąty Śląskie, Młynik, Sośnie                

(ul. Okrężna, ul. Kościelna, odcinek koło remizy strażackiej), Kocina, Granowiec (ul. Akacjowa, ul. Wodna). 

Wybudowano także linie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Sośnie (ul. Kościelna, Wielkopolska, 

Okrężna, Boczna, Harcerska), Mariak, Możdżanów i Pawłów. 

Cel operacyjny 4 Poprawa stanu środowiska i przestrzeni do życia 

1.1 Organizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sośniach: 

Od 1 lutego 2020 r. działalność rozpoczął nowo wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Sośniach, ul. Jerzego Lanca. 

Cel operacyjny 5 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego                                                                           

1.1 Stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez 

wyłonienie odpowiedniej firmy bądź skorzystanie z projektów unijnych:                                                                          

Dostawcy Internetu szerokopasmowego tworzą sieci szkieletowe bez udziału gminy, która nie prowadzi 

działalności telekomunikacyjnej.                                                                                                                                           

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju w związku z realizacją programu Cyfrowa 

Szkoła Wielkopolsk@2020 działa Internet o przepustowości 200 Mb/s oraz zmodernizowana infrastruktura sieci 

Wi-Fi.                                                                                                                                                                                         

Zespół Szkół w Granowcu dzięki udziałowi w programie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 korzysta z łącza 

światłowodowego o przepustowości 500 Mb/s.                                                                                                                        

Zespół Szkół w Sośniach w wyniku przystąpienia do programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 zyskał 

łącze światłowodowe o przepustowości 500 Mb/s i w jednym skrzydle szkoły dobrze funkcjonującą 

infrastrukturę Wi-Fi. W połączeniu z dotychczasową infrastrukturą internetową dało to możliwość korzystania 

z Internetu bez zakłóceń przez różnorodne urządzenia techniczne. 
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Cel strategiczny III Stały wzrost jakości kapitału ludzkiego i społecznego 

Cel operacyjny 1 Wspieranie aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców gminy 

1.1 Rewitalizacja centrum wsi Sośnie obejmująca tereny boiska sportowego z budową szatni piłkarskiej                    

wraz z toaletą publiczną oraz boiska sportowego zlokalizowanego w sąsiedztwie „bloków”: 

W 2020 r. wybudowano zbiornik wodny w centrum miejscowości Sośnie. 

Cel operacyjny 2 Budowa w zrównoważony sposób kapitału społecznego w Gminie Sośnie 

1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych: e-usługi, strony internetowe, elektroniczny obieg dokumentów             

w Urzędzie Gminy Sośnie: 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w 2020 r. dziennik elektroniczny stał się 

podstawowym kanałem komunikacji między szkołą podstawową / przedszkolem a rodzicami.                                    

Ponadto w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, Zespole Szkół w Pawłowie, 

Zespole Szkół w Sośniach poprzez dziennik elektroniczny korzystano wraz z uczniami / rodzicami z usługi One 

Drive. W związku z koniecznością nauki zdalnej szkoły zostały zgłoszone do programu Office 365, dzięki 

któremu m.in. realizowano lekcje online z wykorzystaniem aplikacji TEAMS. Natomiast w Zespole Szkół                      

w Cieszynie i Zespole Szkół w Granowcu zajęcia zdalne odbywały się na platformie Zoom, podjęto również 

przygotowania do uruchomienia aplikacji TEAMS. 

1.2 Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach poprzez                  

m.in. doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń                            

i eksperymentów w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych:                                                                      

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju w 2020 r pozyskano sprzęt mobilny, 

konieczny do realizacji podprojektu Laboratoria Uczniowskie, w tym: 25 tabletów, laptop, tablety graficzne, 

ozoboty.  

W Zespole Szkół w Cieszynie w 2020 r.: 

- pozyskano: 6 laptopów HP służących do organizacji nauczania online w ramach programu Zdalna Szkoła+, 

25 tabletów Platinum TAB10 i 1 laptop Fujitsu LifebookA357 z projektu Cyfrowa Wielkopolsk@2020, aparat 

fotograficzny z funkcją nagrywania z projektu „Szukałem Was – pamiętamy i działamy”, 

- przeprowadzono: malowanie 1 sali lekcyjnej i gabinetu dyrektora, naprawę instalacji i pękniętych rur                      

oraz smołowanie połowy zadaszenia w obiekcie Orlik, iniekcję ściany zewnętrznej w sali przedszkolnej,  

- zakupiono: 9 głośników do komputerów, 9 klawiatur oraz 20 myszek.                                                                                                                                                                             

W Zespole Szkół w Granowcu w 2020 r. zrealizowano wiele zadań wpływających na poprawę warunków 

dydaktycznych: 

- wymiana stolarki okiennej we wszystkich klasach i toaletach szkoły, 

- sukcesywny remont sal lekcyjnych, w tym ich odmalowanie i izolacja sali 06, odmalowanie toalet, 
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- wymiana rolet okiennych we wszystkich salach, 

- remont fasady przy wejściu głównym oraz wystawki okiennej w tylnej części budynku, 

- wymiana czujników gazu i zaworu głównego w kotłowni, 

- wymiana hydrantów, 

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni specjalistycznych, 

- zakup książek do szkolnej biblioteki. 

Dzięki udziałowi w programie Cyfrowa Wielkopolsk@2020 nastąpiła poprawa funkcjonowania bazy 

dydaktycznej. W ramach realizacji podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne pozyskano: 2 laptopy, 

50 tabletów, ozoboty, aparat fotograficzny, mata do programowania, 3 tablety piórkowe, klocki LEGO. Szkoła 

uzyskała III miejsce za realizację podprojektu Granowiec – moja mała ojczyzna. Z kolei z programu Zdalna 

Szkoła+ zakupiono 10 laptopów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

W Zespole Szkół w Pawłowie w 2020 r. poprawie uległy warunki dydaktyczne, opiekuńcze oraz sanitarno-

epidemiczne poprzez: 

- otwarcie i włączenie do użytku szkolnego w proces lekcyjny i pozalekcyjny przy szkole w Pawłowie                              

z dostępem dla społeczności wsi: 

 boiska wielofunkcyjnego, 

 trzech urządzeń do ćwiczeń typu siłownia, 

 placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, 

 placu rekreacyjnego wraz z ławeczkami, 

- montaż i uruchomienie monitoringu zewnętrznego jako ochrona dla uczniów, pracowników                                       

oraz mieszkańców Pawłowa, jak również  zabezpieczenie przed dewastacją ww. urządzeń, 

- odnowienie ścian, sufitów, częściowo podłóg, założenie rolet okiennych w  dwóch salach lekcyjnych                               

i korytarzach szkolnych w budynku szkoły w Pawłowie, w celu polepszenia warunków kształcenia,  

- odnowienie i wyremontowanie urządzeń na placu zabaw, wyposażenie w ławeczki i posadzenie drzewek 

owocowych przy budynku szkoły w Chojniku do wykorzystania w procesie lekcyjnym, pozalekcyjnym                       

oraz przez dzieci przedszkolne,   

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia korytarzy jako wzbogacanie 

procesu dydaktycznego dzieci i uczniów,  

- zakup płynu dezynfekującego, termometru, mat piankowych w ramach przeciwdziałania COVID-19. 

W Zespole Szkół w Sośniach w 2020 r. dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć specjalistycznych 

zgodnie ze wskazaniami nauczycieli oraz zakupu książek do biblioteki szkolnej. Na poprawę funkcjonowania 

bazy dydaktycznej wpływ miała także realizacja II podprojektu w ramach programu Cyfrowa 

Wielkopolsk@2020. Szkoła otrzymała kolejnego laptopa, kolejnych 25 tabletów, stację meteorologiczną, 
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urządzenia pomiarowe i aparat fotograficzny, jednocześnie uzyskując I miejsce za realizację podprojektu 

Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty. W ramach programu Zdalna Szkoła+ i Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 bazę dydaktyczną szkoły wzbogaciło 16 laptopów. Plusem co do poprawy jakości 

bazy dydaktycznej jest podpisanie przez Gminę Sośnie w 2020 r. umowy z firmą na budowę górnego łącznika, 

zapewniającego komunikację wewnętrzna pomiędzy dwoma skrzydłami budynku Zespołu Szkół w Sośniach. 

1.3 Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające 

uzdolnienia, kółka, warsztaty, laboratoria, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne                  

i pomoc stypendialną: 

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju w 2020 r.:                                                                      

- przygotowywano uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, 

- umożliwiono uczniom udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz umiejętność uczenia się w ramach 

przydzielonych godzin dyrektorskich, 

- organizowano zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnoprawnością zgodnie z wydanym orzeczeniem, 

- diagnozowano wiadomości i umiejętności uczniów w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego, 

- systematycznie podnoszono kompetencje nauczycieli w ramach WDN. 

W Zespole Szkół w Cieszynie w 2020 r. udzielano pomocy specjalistycznej dzieciom zgodnie z orzeczeniami      

o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia odbywało się poprzez: 

- zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania w formie godzin do dyspozycji dyrektora: edukacja przez 

szachy w klasach I-III, „Przyrodnicze eksperymenty”, „Teatrzyk muzyczny”, „Świat w języku angielskim”, 

„Myślę i liczę”, 

- zajęcia pozalekcyjne: kółko matematyczne, kółko polonistyczne, kółko teatralne, kółko historyczne, 

- udział w programach: Szkolny Klub Sportowy, Powszechna Nauka Pływania „Umiem pływać 2020”, 

„Czyściochowa Akademia”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Sensosmyki” – ogólnopolski projekt edukacyjny, 

- udział w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, 

realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego                     

na lata 2014-2020, 

- udział w warsztatach w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Doliny Baryczy, 

- realizację innowacji: „Order dla Profesora”, „Languages around the world”, „Przedszkole – drugi dom”, 

„Wybierz swą przyszłość”, 

- realizację projektów szkolnych: „Zimowe zadania matematyczne” w klasie I, „Matematyka wokół nas”                        

w klasie II i III, „Mała książka – wielki człowiek” w przedszkolu, 
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- przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Gminny 

Konkurs Recytatorski, Konkurs Literacki Doliny Baryczy, WIE 2020 Omnibus z Doliny Baryczy, Konkurs 

Wiedzy o Wielkopolsce oraz licznych konkursów szkolnych, 

- udział w akcjach charytatywnych np. Sie pomaga, zbiórka dla dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie z okazji 

Mikołajek. 

W Zespole Szkół w Granowcu  w 2020 r. w celu wsparcia indywidualnego uczniów zdolnych przygotowano 

ich do udziału w konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym i międzyszkolnym. Mimo ograniczeń 

związanych z nauką zdalną uczennica klasy VIII została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Niemieckiego. Zorganizowano wiele konkursów szkolnych online. Sukcesy uczniów promowano na stronie 

internetowej szkoły. Organizacje szkolne - Samorząd Uczniowski, SK PCK, koła zainteresowań podjęły szereg 

działań na rzecz pomocy innym: WOŚP, zbiórki dla Domu Dziecka, zbiórki do schroniska dla zwierząt, akcja 

„Pierniki dla Weroniki”, cykliczna akcja „Święta z kulturą”, coroczne pozyskiwanie paczek od zarządu PCK     

w Ostrowie Wielkopolskim. Ze względu na pandemię COVID-19, niektóre działania nie zostały podjęte, bądź 

odbyły się w dużym reżimie sanitarnym. W roku szkolnym 2019/2020 w czasie nauczania właściwego oraz 

zdalnego zrealizowano następujące zajęcia dodatkowe: koło teatralne, koło szachowe, SKS, koło językowe, 

koło artystyczne, kreatywne zajęcia techniczne, koło laboratoryjne. 

W zakresie pomocy udzielanej uczniom z trudnościami w oparciu o orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej opracowano i realizowano IPET-y oraz zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, 

korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające komunikację emocjonalno-społeczną. 

Na bieżąco prowadzony był monitoring jakości pracy szkoły oraz wyrównania szans edukacyjnych uczniów. 

Podejmowano działania innowacyjne i nowatorskie: 

- „Miś Tadeusz i świat dziecięcej literatury”, 

- „Zdrowy styl życia”, 

- „Przygoda z cyberprzestrzenią”, 

- „Nasza szkolna rodzina”, 

- „Spotkania z matematyką”. 

Realizowano różnorodne programy i projekty: 

- „Czyste Powietrze wokół nas”, 

- „Nie pal przy mnie, proszę”, 

- „Trzymaj formę”, 

- „Owoce i warzywa w szkole”, 

- „Zdrowo i sportowo”, 

- „Matematyka jest wszędzie – zakupy w markecie”, 

- „Wielcy matematycy i ich twierdzenia”, 
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- „Polubić czytanie lektur”, 

- „Szacunek dla ojczyzny i wolności”, 

- „Od parzydełkowców do pierścienic”, 

- „Operowy Labirynt”, 

- „Zróbmy coś razem”. 

W celu poznania efektów kształcenia dokonywano systematycznej diagnozy w zakresie nadzoru 

pedagogicznego oraz poprzez analizę porównawczą wyników. 

Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje zawodowe. W 2020 r. dofinansowano studia podyplomowe dla 

dwóch nauczycieli, dofinansowaniem objęto także inne szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne. 

Dodatkowe kwalifikacje uzyskało trzech nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, głównie do prowadzenia 

zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W Zespole Szkół w Pawłowie w 2020 r. wdrożono wiele działań: 

- prowadzono dla dzieci przedszkolnych i uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności indywidualne zajęcia 

specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i terapeutyczne oraz dydaktyczno-

wyrównawcze w ilości określonej w przepisach prawa oświatowego i arkuszu organizacyjnym zespołu szkół, 

które pozwalają na poprawę ich sytuacji psychologiczno-pedagogicznej oraz włączanie i uczestniczenie                       

w procesie edukacyjnym, 

- udzielano stałych, cotygodniowych, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora: 

 porad i konsultacji logopedycznych (stacjonarne oraz online) dla dzieci klas I-III, 

 konsultacji z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII, 

- zorganizowano zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz kreatywność uczniów w ramach godzin do dyspozycji 

dyrektora w klasach I-VIII w kategorii: przedmiotów czy zainteresowań, np. nauka gry w szachy, 

- realizowano projekty: 

 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 – zakończony, 

 Edukacja dla Doliny Baryczy jako zwiększenie udziału w ofercie edukacji pozaformalnej uczniów klas 

I-VIII Zespołu Szkół w Pawłowie – dwa projekty zakończone,  

 zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS w części roku, w ilości 4 godzin tygodniowo, dla dwóch grup 

uczniowskich - w sumie 80 godzin zajęć, jako zdrowa forma aktywności w czasie wolnym,  

- prowadzono innowacje pedagogiczne jako sposób na rozwój zdolności i zainteresowań dzieci przedszkolnych 

oraz uczniów: 

 zakończono trzy innowacje, 

 rozpoczęto trzy kolejne innowacje,  
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- uzyskanie przez 15 uczniów klas IV-VIII stypendium Wójta Gminy Sośnie, co stanowi 19,5% całej populacji 

uczniów z II etapu edukacyjnego, 

- udzielano porad i konsultacji pedagoga szkolnego dla uczniów i ich rodziców, stacjonarnie oraz online,                                        

w ilości 3 godz. – w II okresie poprzedniego i 4 godzin – w I okresie bieżącego roku szkolnego, 

- umieszczano na stronie internetowej szkoły ciekawych artykułów i prezentacji związanych z profilaktyką                       

i wychowaniem dzieci oraz młodzieży. 

W 2020 r. w Zespole Szkół w Pawłowie dofinansowano studia podyplomowe dla jednego nauczyciela oraz inne 

szkolenia, warsztaty i konferencje metodyczne. 

W Zespole Szkół w Sośniach w 2020 r. w ramach wsparcia indywidualnego ucznia zorganizowano szkolne 

eliminacje do różnych konkursów, w tym przedmiotowych online zgodnie z procedurą Kuratorium Oświaty                

w Poznaniu. Ucznia zdolnego motywowano poprzez odpowiednią promocję jego sukcesu w środowisku                      

w artykułach na stronie www.sosnie.com. Mobilizowano młodzież do podejmowania się dodatkowych działań 

w organizacjach szkolnych (SU, Szkolne Koło PCK), akcjach wolontariatu, kołach zainteresowań. Mimo 

pandemii szkoła uczestniczyła w Gorączce złota (dzięki tej akcji corocznie pewna grupa dzieci wyjeżdża                     

na kolonie), w akcji Szlachetna paczka, w WOŚP. Przez część roku 2020 realizowano zajęcia dodatkowe: 

- Uczymy się programować w klasie IA i IB, 

- Edukacja przez szachy w klasie II, 

- Zajęcia rozwijające kreatywność przez uczniów, 

- Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasie III, IV, VIII, 

- Warsztaty matematyczne dla uczniów klasy VIII, 

- Chór szkolny, 

- Zajęcia sportowe prowadzone w ramach programu Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”, 

- Koło szachowe, 

- Koło Młodego Odkrywcy. 

Wsparcie uczniów z problemami w nauce odbywało się poprzez: 

- opracowanie i realizowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z zaleceniami 

ujętymi w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

- prowadzenie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających 

kompetencje społeczno-emocjonalne, 

- pracę pedagoga w ramach przydzielonych godzin, popołudniowego dyżuru, współpracy z innymi instytucjami 

w celu rozwiązywaniu problemów dzieci, zamieszczanie różnorodnych informacji na stronie szkoły, 

inicjowanie akcji mających na celu poprawę samopoczucia psychicznego dzieci w czasie ograniczonego 

funkcjonowania szkoły. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci następowało poprzez: 

http://www.sosnie.com/
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- przeprowadzanie diagnoz wstępnych w celu ustalenia warunków pracy z uczniami, opracowania i wdrożenia 

wskazówek do pracy, 

- prowadzenie działań innowacyjnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, przykłady: 

 Insta.Ling – skuteczna nauka słówek, udział w programie Insta.Ling dla szkół, 

 Marzenia. Motywacja. Praca. Sukces, 

 Bez pracy nie ma kołaczy – systematyczna nauka języka niemieckiego z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komputerowej, 

 Programowanie dla najmłodszych, 

 Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki, 

 Bezpieczna przerwa, 

 Zaszyfrowana biologia, 

 Myślograficzny zeszyt lektur,  

 Czytamy, słuchamy – audiobooki nagrywamy!,  

 Zabawa ze słowem – innowacja prowadzona w przedszkolu, 

 Kulinarne podróże po Polsce – innowacja prowadzona w przedszkolu, 

- udział uczniów i dzieci w różnorodnych programach, projektach, przykłady: 

 Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? – projekt realizowany pod patronatem Uniwersytetu 

Dzieci, 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJE, 

 Mały Miś w świecie wielkiej literatury – projekt realizowany w przedszkolu, 

 VI edycja programu Uczymy dzieci programować, 

- systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia poprzez odpowiedni nadzór pedagogiczny, 

przeprowadzanie diagnoz końcowych, analiza porównawcza wyników. 

W Zespole Szkół w Sośniach podejmowano działania na rzecz podniesienia kompetencji zawodowych 

nauczycieli: studia podyplomowe, szkolenia i warsztaty. W 2020 r. dwoje nauczycieli uzyskało dodatkowe 

kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły: do nauczania chemii oraz do prowadzenia zajęć z dziećmi o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

1.4 Zadania z zakresu wsparcia rozwoju kapitału społecznego określono w ramach Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Sośnie na lata 2016-2022, której szczegółowy opis znajduje się w dalszej 

części raportu – pkt III.10. 

Cel operacyjny 3 Aktywizacja sołectw  w kierunku integracji społecznej wsi 

1.1 Utrzymanie i rozwój drobnej infrastruktury w ramach funkcjonującego funduszu sołeckiego: 
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W 2020 r. fundusz sołecki stanowił wkład do remontu i zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Granowcu 

oraz zagospodarowania terenu przy boisku w Młyniku, a także do budowy zaplecza szatniowego przy boisku 

wielofunkcyjnym w Bogdaju. 

1.3 Wspólne diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej: 

Zespół Szkół w Sośniach w 2020 r. wydłużył czas trwania świetlicy szkolnej do godz. 16:00. Przez 

przydzielenie dodatkowych godzin pracy świetlicy Gmina Sośnie wspiera pracujących rodziców, których dzieci 

mają zapewnioną właściwą opiekę.  

1.4 Wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na kultywowanie tradycji regionalnej i pamięci o istotnych                

dla społeczności gminnej wydarzeniach historycznych: 

Zespół Szkół w Cieszynie w 2020 r. uzyskał II miejsce w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020                  

i kwotę 4 300 zł na potrzeby realizacji projektu Szukałem Was – pamiętamy i działamy (15.05 – 30.09.2020 r.), 

opracowanego pod patronatem Stowarzyszenia „Przyjazne Otoczenie” z okazji 100 rocznicy powrotu wsi 

Cieszyn, Dobrzec, Konradów do granic państwa polskiego oraz z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II. 

Przygotowano widowisko Szukałem Was – pamiętamy i działamy oraz przeprowadzono warsztaty teatralne i 

krawieckie, w których uszyto 180 flag Polski dla mieszkańców.                                                                                                         

Zespół Szkół w Sośniach w 2020 r. zrealizował dwa projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego: Zatrzymać dzieje szkoły dla przyszłych pokoleń oraz Wielkopolska bliska każdemu. 

Ład przestrzenny 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego:                                                                                                                              

Teren Gminy Sośnie nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Wcześniej obowiązujący Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośnie zatwierdzony uchwałą 

Rady Gminy Sośnie nr III/19/94 z dnia 15 listopada 1994 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 21, poz. 161                   

z 1994 r. na mocy ustawy z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił swoją ważność. Nie mniej jednak w latach 

ubiegłych zostały uchwalone mpzp w zakresie określonym w stosownych uchwałach Rady Gminy Sośnie:                  

1) uchwała nr XXI/93/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie obejmującego przebieg rurociągu paliwowego:                                                                             

Plan obejmuje obszar części gminy w zakresie przebiegu rurociągu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski-

Wrocław przez wsie: Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka, Chojnik, Pawłów, Kałkowskie.                                                          

2) uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod wykonanie remontu otworów wiertniczych w miejscowościach Bogdaj, 

Młynik, Szklarka Śląska na terenie gminy Sośnie:                                                                                                                 

Plan obejmuje remont istniejących otworów wiertniczych w ww. miejscowościach.                                                              
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3) uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie Granowiec w gminie Sośnie:                                   

Plan obejmuje budowę farmy wiatrowej i obejmuje obszar o powierzchni ok. 75,1 ha, położony w środkowej 

części obrębu geodezyjnego Granowiec.                                                                                                                                   

4) uchwała nr LIII/295/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnie, dla części nieruchomości 

znajdujących się w granicach obrębów Bogdaj oraz Młynik:                                                                                    

Podjęcie niniejszej uchwały zostało poprzedzone wykonaniem analiz, które potwierdziły zasadność 

przystąpienia do sporządzenia planu w celu wykonania robót górniczych, związanych z remontem oraz 

likwidacją istniejących odwiertów gazu ziemnego.                                                                                                                       

5) uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod wykonanie robót górniczych dla istniejących odwiertów gazu 

ziemnego Bogdaj-Uciechów – 32, 44, 48, 60, 61, 62, 68, 80, 101H:                                                                                   

Plan obejmuje nieruchomości położone na terenie obrębów Bogdaj i Młynik o łącznej powierzchni 12,83 ha, 

dla których planuje się wykonanie robót górniczych związanych z remontem, modernizacją oraz likwidacją 

istniejącej infrastruktury technicznej. 

Obowiązującym aktem planistycznym dla terenów nieobjętych mpzp jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sośnie nr XIX/137/2000 z dnia 

22 listopada 2000 r. i zmienione: uchwałą nr VI/32/07 z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą nr XVI/72/07 z dnia   

14 grudnia 2007 r., uchwałą nr XXXI/191/2013 z dnia 20 maja 2013 r. oraz uchwałą nr XXXIII/208/2013                         

z dnia 28 czerwca 2013 r. Studium jako akt planistyczny określa kierunki zagospodarowania przestrzennego – 

strefy polityki przestrzennej gminy.                                                                                                                                               

Należy zauważyć, że według obowiązujących przepisów ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje                                 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku mpzp określenie sposobu 

zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (średnio wydawanych jest łącznie około 90 decyzji w ciągu 

roku).                                                                                                                                                                           

Zasoby materialne gminy 

3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Sośnie    

z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Sośnie na lata 2019-2023:                                                                                                                          
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1. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Sośnie wg stanu na 31.12.2020 r. określają poniższe tabele:                             

1) lokale służbowe: 

Lp. Adres: Powierzchnia użytkowa: 

1. Chojnik 55 64,40 m2 

2. ul. J. Korczaka 7/2, Sośnie 80,30 m2 

2) lokale komunalne w budynkach stanowiących własność Gminy Sośnie: 

L.p. Adres: Powierzchnia użytkowa: 

1. ul. J. Korczaka 7/1, Sośnie 104,83 m2 

2. ul. J. Korczaka 7/3, Sośnie 69,11 m2 

3. ul. J. Korczaka 7/4, Sośnie 21,74 m2 

4. Kocina 23 81,70 m2 

5. Pawłów 3a/1 48,70 m2 

6. Pawłów 3a/2 47,70 m2 

7. ul. Wielkopolska 29, Sośnie 68,69 m2 

8. Szklarka Śląska 9 55,67 m2 

9. Szklarka Śląska 14 41,00 m2 

10. Szklarka Śląska 14 31,00 m2 

11. Szklarka Śląska 14 47,00 m2 

3) lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Sośnie: 

Lp. Adres: Powierzchnia użytkowa: 

1. Chojnik 46 56,40 m2 

2. Konradów 44 63,49 m2 

3. Konradów 44 51,83 m2 

4. Konradów 44 21,84 m2 

5. Konradów 44 51,87 m2 

4) lokale socjalne w budynkach stanowiących własność Gminy Sośnie: 

Lp. Adres: Powierzchnia użytkowa: 

1. Szklarka Śląska 9a/1 22,20 m2 

2. Szklarka Śląska 9a/2 22,20 m2 

3. Szklarka Śląska 9a/3 22,20 m2 

4. Szklarka Śląska 9a/4 22,20 m2 

5. Szklarka Śląska 9a/5 45,40 m2 

6. Szklarka Śląska 9a/6 45,40 m2 
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5) lokale socjalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Sośnie: 

Lp. Adres: Powierzchnia użytkowa: 

1. Szklarka Śląska 26/4 87,70 m2 

6) lokale komunalne inne: 

Lp. Adres: Powierzchnia użytkowa: 

1. Cieszyn, ul. Słoneczna 1 45,25 m2 

 

2. Zasoby mieszkaniowe Gminy Sośnie ze względu na wiek budynków wymagają remontów bieżących                             

i kapitalnych. Dotyczy to napraw dachów, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, piecy oraz stolarki 

okiennej i drzwiowej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wykonuje się wszystkich modernizacji                   

i remontów, a za priorytetowe uznaje się remonty wynikające z konieczności zapewnienia ochrony zdrowia                    

i życia ludzi w pomieszczeniach budynku oraz utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie 

zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

W 2020 r. w mieszkaniowym zasobie wykonano bieżące remonty poszycia dachów w Chojniku i Szklarce 

Śląskiej. 

3. W roku 2020 nie sprzedano mieszkań ani nie dokonano zamiany. 

4. Zasady polityki czynszowej: 

1) Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy Sośnie w drodze zarządzenia. Obecnie 

obowiązujące to zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia 

stawki czynszu za wynajem budynków i lokali mieszkalnych, lokali mieszkalnych socjalnych oraz ustalenia 

opłaty za centralne ogrzewanie lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Sośnie zajmowane na cele 

mieszkalne i użytkowe zmienione zarządzeniem nr 12/2013 z dnia 28 marca 2013 r. 

2)  Polityka czynszowa jest wyważona, aby opłaty z czynszów zapewniały pokrycie kosztów bieżącego 

utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych, a jednocześnie były realne i możliwe do zapłaty przez 

lokatorów. 

3) Należności z tytułu niezapłaconych czynszów za najem lokali mieszkalnych na koniec 2020 r. wynoszą                   

7 737,43 zł. 

4. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych:                                                                                                

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sośnie określa główne kierunki działań związane 

z gospodarowaniem mieniem gminnym na lata 2017-2020. W stosunku do każdej nieruchomości 

rozstrzygnięcia o sposobie jej zagospodarowania zapadają indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości 

wykorzystywany jest zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które wynikają z uchwał 
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budżetowych podejmowanych na poszczególne lata, w formach prawnych przewidzianych w ustawie – kodeks 

cywilny, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych regulacji prawnych. 

1. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNIE wg stanu na 31.12.2020 r. 

Lp. Położenie: Powierzchnia w ha: 

1. Bogdaj 35,5828 

2. Chojnik 13,2235 

3. Cieszyn 12,0770 

4. Dobrzec 3,9073 

5. Granowiec 20,1459 

6. Janisławice 9,7764 

7. Kałkowskie 14,0970 

8. Katy Śląskie 4,7424 

9. Kocina 6,3663 

10. Konradów 9,2645 

11. Kuźnica Kącka 8,3600 

12. Mariak 3,3397 

13. Młynik 14,8200 

14. Pawłów 9,1046 

15. Sośnie 47,5165 

16. Szklarka Śląska 13,7496 

Razem: 226,0735 

Wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność Gminy Sośnie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 

1 729 874,10 zł. 

2. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2020 r.: 

a) w drodze sprzedaży: 

Lp. Miejscowość Działka nr Pow. dz.              

w ha 

Opis nieruchomości Wartość sprzedaży w zł wg umowy 

kupna-sprzedaży brutto 

1. Konradów 178/2 0,0990  nieruchomość gruntowa 24 670,00 

 

3. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO 

WŁASNOŚCI: 

W okresie od  01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r. nie dokonano przekształceń prawa użytkowania wieczystego                   

w prawo własności.  

4. NIERUCHOMOŚCI NABYTE W DRODZE ZAKUPU PRZEZ GMINĘ SOŚNIE w 2020 r. 
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a) w drodze zakupu: 

Lp. Miejscowość Działka nr Pow. dz.              

w ha 

Opis nieruchomości Wartość sprzedaży w zł wg umowy 

kupna-sprzedaży brutto 

1. Sośnie 342/12 0,0092  nieruchomość gruntowa 500,00 

2. Sośnie 344/6 0,0124 nieruchomość gruntowa 

3. Sośnie 337/5 0,0449 nieruchomość gruntowa 15 000,00 

4. Granowiec 1038 0,4000 nieruchomość 

zabudowana 

58 000,00 

                                                                                                                                                                                 

5. NIERUCHOMOŚCI NABYTE W TRYBIE KOMUNALIZACJI w 2020 r. 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

Nr decyzji 

 

Nr księgi 

wieczystej 

 

Data                   

decyzji 

 

Wartość  

w zł 

 

Nr ewid.   

działki 

 

 

Pow. 

w ha 

 

Sposób 

zagospod. 

 

1. 

 

Konradów 

SN.VI-10.77230-

Ostr.-G.124-

1185/08 

KZ1W/00101

994/0 

 

27.11.2020 

 

90,00 

 

41 

 

0,1600 

 

droga 

 

2. 

 

Granowiec 

SN.VI-11.77230-

Ostr.-G.124-

1105/08 

KZ1W/00079

811/0 

 

23.11.2020 

 

30,00 

 

39 

 

0,0100 

 

droga 

 

3. 

 

Konradów 

SN.VI-10.77230-

Ostr.-G.124-

1202/08 

KZ1W/00101

994/0 

 

26.11.2020 

 

140,00 

 

248 

 

0,2800 

 

droga 

 

4. 

 

Kałkowskie 

SN.VI-4.77230-

Ostr.-G.124-

1028/08 

KZ1W/00101

985/4 

 

30.09.2020 

 

430,00 

 

166 

 

0,5900 

 

droga 

 

5. 

 

Bogdaj 

SN.VI-12.77230-

Ostrz.-G.124-

408/07 

KZ1W/00098

221/6 

 

23.09.2020 

 

- 

 

1154 

 

0,0800 

 

droga 

 

6. 

 

Bogdaj 

SN.VI-12.77230-

Ostrz.-G.124-

406/07 

KZ1W/00098

221/6 

 

23.09.2020 

 

- 

 

1155/1 

 

0,1500 

 

droga 

 

7. 

 

Bogdaj 

SN.VI-12.77230-

Ostrz.-G.124-

374/07 

KZ1W/00081

965/1 

 

08.09.2020 

 

- 

 

595 

 

0,0900 

 

droga 

 

8. 

 

Młynik 

SN.VI-12.77230-

Ostrz.-G.124-

644/07 

Krotoszyn Dobra 

Książęce powiatu 

krotoszyńskiego i 

odolanowskiego tom I 

wykaz I Dobra 

Rycerskie 

 

08.09.2020 

 

- 

 

5 

 

0,2100 

 

droga 

 

9. 

 

Bogdaj 

SN.VI-12.77230-

Ostrz.-G.124-

372/07 

KZ1W/00098

221/6 

 

08.09.2020 

 

- 

 

589 

 

0,0600 

 

droga 

 

10. 

 

Bogdaj 

SN.VI-12.77230-

Ostrz.-G.124-

371/07 

KZ1W/00081

965/1 

 

08.09.2020 

 

- 

 

579 

 

0,1200 

 

droga 
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11. 

 

Konradów 

SN.VI-11.77230-

Ostr.-G.124-

1201/08 

KZ1W/00101

985/4 

 

11.09.2020 

 

60,00 

 

236 

 

0,1000 

 

droga 

 

12. 

 

 

Bogdaj 

SN.VI-11.77230-

Ostr.-G.124-

339/07 

KZ1W/00037

538/6 

 

29.11.2020 

 

- 

 

684/3 

 

0,0200 

 

droga 

 

13. 

 

Chojnik 

SN.VI-12.77230-

Ostr.-G.124-

488/07 

Wykaz 262  

05.08.2020 

 

- 

 

431 

 

0,6000 

 

droga 

 

14. 

 

Konradów 

SN.VI-10.77230-

Ostr.-G.124-

1182/08 

KZ1W/00102

005/8 

 

24.07.2020 

 

110,00 

 

23 

 

0,2000 

 

droga 

 

15. 

 

Młynik 

SN.VI-12.77230-

Ostrz.-G.124-

635/07 

KZ1W/00079

811/0 

 

06.07.2020 

 

- 

 

155 

 

0,1200 

 

rów 

 

16. 

 

Konradów 

SN.VI-10.77230-

Ostr.-G.124-

1181/08 

KZ1W/00102

005/8 

 

13.03.2020 

 

140,00 

 

11 

 

0,2700 

 

droga 

 

17. 

 

Dobrzec 

SN.VI-12.77230-

Ostr.-G.124-

116/07 

KZ1W/00101

717/5 

 

03.03.2020 

 

530,00 

 

15 

 

0,7300 

 

droga 

 

18. 

 

Dobrzec 

SN.VI-12.77230-

Ostr.-G.124-

115/07 

KZ1W/00101

717/5 

 

14.02.2020 

 

100,00 

 

13 

 

0,1300 

 

droga 

 

19. 

 

Dobrzec 

SN.VI-12.77230-

Ostr.-G.124-

113/07 

KZ1W/00101

717/5 

 

11.02.2020 

 

390,00 

 

6 

 

0,5600 

 

droga 

 

20. 

 

Konradów 

SN.VI-10.77230-

Ostr.-G.124-

1183/08 

KZ1W/00102

005/8 

 

27.01.2020 

 

830,00 

 

24 

 

1,1000 

 

droga 

                                                                    Razem: 2.850,00 5,5800 

6. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być wykorzystane na cele 

rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej.                                                                                 

Udostępnienie nieruchomości zasobu następuje między innymi poprzez sprzedaż lub zamianę nieruchomości, 

oddanie w użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawę.                                                                                                  

Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywa się w trybie przetargu oraz w trybie bezprzetargowym                              

(w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku spełnienia warunków 

przewidzianych prawem).                                                                                                                                                

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają nieruchomości gminne niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.                      

W szczególności są to grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości niezbędne do realizacji 

inwestycji gminnych.                                                                                                                                                      

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu zakłada kontynuację dotychczasowych umów 

dzierżawy i najmu gruntów pod działalność gospodarczą, a także dzierżaw typowo rolnych.                                                                            
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Gmina Sośnie gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej                            

i realizację zadań publicznych. 

5. Program opieki nad zabytkami:                                                                                                                                      

Obecnie kontynuowane są prace nad ostatecznym brzmieniem kart adresowych zabytków nieruchomych 

(urbanistyka, architektura i budownictwo) zlokalizowanych w obrębie Gminy Sośnie - stanowiących podstawę 

dla utworzenia gminnej ewidencji zabytków, na podstawie wykazu obiektów wyznaczonych do ujęcia                          

w wojewódzkiej ewidencji zabytków przekazanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.                                                                                                                                                                                           

Na podstawie gminnej ewidencji zabytków zostanie opracowany program opieki nad zabytkami dla Gminy 

Sośnie. Celem opracowania ww. programu jest ochrona i konserwacja zabytków jako istotny element polityki 

kulturalnej gminy oraz stworzenie całościowej i wieloletniej strategii ochrony zabytków znajdujących się                 

na terenie Gminy Sośnie.                                                                                                                                                     

Gminny program opieki nad zabytkami przedstawiać będzie zarówno uwarunkowania zewnętrzne ochrony 

zasobów dziedzictwa kulturowego, na które składać będą się założenia wynikające z krajowego programu 

ochrony zabytków i opieki nad zbytkami, strategii  rozwoju województwa wielkopolskiego i relacje gminnego 

programu ochrony zabytków dla Gminy Sośnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego, jak również uwarunkowania wewnętrzne, na które składać będą się relacje gminnego 

programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy, charakterystyka zasobów 

oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome i zabytki 

archeologiczne. W programie znajdą się obiekty o największym znaczeniu dla gminy Sośnie, obiekty 

zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, założenia programowe, czyli kierunki i zadania, jakie gmina musi 

wykonać, aby zrealizować gminny program opieki nad zabytkami.   

Infrastruktura komunalna 

6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: brak 

Środowisko 

7. Plan gospodarki niskoemisyjnej - uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lutego 

2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnie”: 

Sektor 1 Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                     

1.2 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED:                                                                            

W 2020 r. rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sośnie                        
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w miejscowościach:                                                                                                                                                          

1) Kocina: 19 szt.– droga powiatowa,                                                                                                                         

2) Sośnie:                                                                                                                                                                                    

- ul. Wielkopolska: 58 szt. – droga powiatowa,                                                                                                                           

- ul. J. Lanca: 8 szt. – droga powiatowa,                                                                                                                                   

- ul. Boczna: 5 szt. – droga gminna,                                                                                                                                     

- ul. Okrężna: 5 szt. – droga gminna,                                                                                                                                       

- ul. Kościelna: 15 szt. – droga gminna,                                                                                                                                   

- ul. Harcerska: 16 szt. – droga gminna,                                                                                                                                      

- ul. Wielkopolska: 4 szt. – droga gminna,                                                                                                               

3) Mariak: 4 szt. – droga gminna,                                                                                                                                

4) Pawłów: 4 szt. - droga gminna,                                                                                                                                      

5) Możdżanów: 3 szt. – droga gminna.                                                                                                                                  

Lampy hybrydowe zamontowano w miejscowościach: Kuźnicka Kącka (1 szt.), Kąty Śląskie (1 szt.).          

Zwiększono liczbę opraw oświetlenia ulicznego ledowego w miejscowościach: Kąty Śląskie (3 szt.), 

Kałkowskie (1 szt.), Sośnie: ul. Sosnowa (1 szt.), ul. J. Sztolcmana (2 szt.), ul. Kościelna (3 szt.). 

Sektor 2 Mieszkalnictwo 

1.2 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW: 

W 2020 r. rozpoczęto działania związane z realizacją projektu „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze gminy 

Sośnie” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020, polegającego na montażu 

instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w budynkach 

jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy. Urząd Gminy Sośnie nie dysponuje informacjami                            

nt. indywidualnych działań podejmowanych w przedmiotowym sektorze. 

Sektor 4 Budynki użyteczności publicznej 

1.4 Poprawa efektywności energetycznej - Zespół Szkół w Sośniach, ul. Wielkopolska 43 (szkoła i hala 

sportowa): 

W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na nadbudowę łącznika w Zespole Szkół w Sośniach. 

8. Strategia rozwoju elektromobilności - uchwała nr XVII/154/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia                                 

19 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Sośnie na lata 

2019-2035”:                                                                                                                                                                               

Cel strategiczny III Implementacja na terenie Gminy idei i rozwiązań smart city 

Cel operacyjny 1 Ekologiczne smart-city 
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1.1 Zielone przystanki w mieście: 

W 2020 r. instalacja wiaty przystankowej w miejscowości Chojnik. 

Cel strategiczny IV Dostosowanie systemu komunikacyjnego                                                                                                        

Cel operacyjny 3 Rozwój sieci chodników i dróg rowerowych w Gminie 

1.1 Poprawa jakości chodników na terenie Gminy: 

W 2020 r. budowa tzw. deptaka w miejscowości Sośnie - pomiędzy ul. Wielkopolską i placem przy budynku 

remizy OSP. 

1.2 Rozbudowa sieci dróg rowerowych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania rowerów elektrycznych: 

W 2020 r. nawiązanie współpracy z Powiatem Ostrowskim w celu wspólnej realizacji zadania polegającego                     

na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Sośnie. 

9. Program ochrony środowiska: brak  

Polityka społeczna 

10. Strategia rozwiązywania problemów społecznych - uchwała nr XXI/108/2015 Rady Gminy Sośnie                   

z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2022:                                                                                                                             

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach  w 2020 r. ukierunkowane były na:                                        

1) ograniczenie ubóstwa i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom - szczegółowy opis znajduje się                

w części dotyczącej realizacji uchwał rady gminy – pkt IV.6.1),                                                                                                                                         

2) polepszenie warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych - szczegółowy opis znajduje się w części 

dotyczącej realizacji uchwał rady gminy – pkt IV.6.1),                                                                                                     

3) stworzenie efektywnego systemu wspierania rodziny i dziecka - szczegółowy opis znajduje się w części 

dotyczącej realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Sośniach na lata 2019-2021 – pkt III.11.,                                                                                            

4) zmniejszenie skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie - szczegółowy opis znajduje się w części 

dotyczącej realizacji Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 – pkt III.12.                                                                                                                                         

Ośrodek realizował wszystkie działania zapisane w ww. strategii w ramach swoich kompetencji, tj.  

przyznawanie świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawą  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  oraz zgodnie                                  

z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego  programu „Dobry start”. Przyznawano 

Kartę Dużej Rodziny oraz Wielkopolską Kartę Rodziny.                                                                                                  

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. stanowi załącznik do raportu.                                                                                                                    
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11. Gminny program wspierania rodziny – uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 7 marca 

2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Sośniach na lata 2019-2021:                                              

Gminny program wspierania rodziny opracowany został z wielu powodów. Po pierwsze ze względu na dobro 

dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery 

szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla 

zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności. Po drugie dla dobra rodziny, która jest podstawową 

komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w 

szczególności dzieci. Po trzecie w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w                                   

opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.                                              

Celem głównym programu jest  wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Cele szczegółowe programu to: wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych 

bezradnością, wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich 

problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących  w rodzinach, wyrównanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

1. Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy 

należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego               

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu                                          

do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci, 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ustawy (pomoc rodziny 

wspierającej), 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym, 
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6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie 

ich wojewodzie wielkopolskiemu, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ustawy, 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

2. Zgodnie z art. 177 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań zleconych gminy 

należy: 

1) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny oraz 

rządowego programu, o którym mowa w art. 187a (rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi), 

2) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi  

przez wojewodę. 

3. Zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia 

wsparcie, które polega w szczególności na: 

a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

b) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

e) pomocy w integracji rodziny, 

f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

g) dążeniu do reintegracji rodziny, 

2) wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

a) pracy z rodziną, 

b) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów 

własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Zgodnie z art. 14 ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania 

lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą 

komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. 

4. Zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta 

rodziny należy w szczególności:                 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji                      

z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1, 
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2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy 

zastępczej, 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci               

i rodzin, 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej 

oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,  

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka                    

i rodziny, 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy                 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których 

pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest 

długofalowa,  w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku 

współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym 

zakończeniu pracy asystenta. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest 

uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15.                                                                               
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Głównym celem asystentury jest podniesienie szeregu umiejętności: opiekuńczo-wychowawczych, 

prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub 

opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad 

własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko 

rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy 

współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie 

planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia 

rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w 

przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i 

wychowania dzieci. 

W 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach zatrudniony był 1 asystent rodziny  

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Ogólny koszt zatrudnienia asystenta wyniósł  48 860,52 zł. 

i był pokryty ze środków własnych gminy (brak możliwości pozyskania dotacji z budżetu państwa). 

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej 

rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodzinnej, pracownik 

socjalny, jeżeli uzna za zasadne, występuje do kierownika ośrodka z wnioskiem o przydzielenie 

rodzinie asystenta rodziny. Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela 

rodzinie asystenta rodziny. Praca z rodziną prowadzona jest również  w przypadku czasowego 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas prowadzone są działania w kierunku powrotu 

dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 

W 2020 r. asystent rodziny pracował  z 13 rodzinami, mającymi na wychowaniu dzieci oraz rodzinami, 

którym na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską                           

i umieszczono dzieci w pieczy zastępczej. Łącznie wsparciem objętych było 41 osób, w tym 24 dzieci.                        

8 rodzin korzysta z pomocy powyżej 1 roku, 3 rodziny powyżej 3 miesięcy  i 2 rodziny do 3 miesięcy.       

Z 2 rodzinami asystent zakończył współpracę ze względu na brak efektów i brak współpracy, która 

nawiązywana jest wyłącznie za zgodą rodziny. 

W rodzinach objętych asystenturą występuje złożoność problemów życiowych. Poniższa tabela 

obrazuje te problemy: 

Sytuacja w rodzinie Ilość rodzin 

Uzależnienia 8 

Przemoc domowa, wielodzietność 5 
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Problemy opiekuńczo-wychowawcze 6 

Trudna sytuacja mieszkaniowa 2 

             

            W 2020 roku asystent rodziny GOPS w Sośniach podjął współpracę z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu, który realizuje zadanie współfinansowane ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, a jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Asystent rodziny                       

w 2020 r. podjął działania mające na celu udzielenie pomocy 11 osobom z Gminy Sośnie – klientom 

GOPS w Sośniach. Osoby te zostały zakwalifikowane do uzyskania pomocy z uwagi na fakt bycia 

osobami poszkodowanymi przestępstwem. Wsparcie tych osób obejmowało zaproponowanie pomocy 

prawnej i psychologicznej, pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach 

publicznych, kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, 

środków czystości i higieny osobistej. Ponadto dla trzech rodzin zakupiono meble wypoczynkowe, 

sprzęt AGD oraz zestaw komputerowy niezbędny do zdalnego nauczania. 

            Istniejąca grupa wsparcia prowadzona przez asystenta rodziny „Codziennie Pewna Siebie” założona we 

wrześniu 2014 r., grupa z elementami pracy warsztatowej której uczestnikami są kobiety 

doświadczające cierpienia związanego z doznawana przemocą, jak również kobiety z rodzin 

alkoholowych oraz borykające się z trudnościami wychowawczymi lub też z traumatycznymi 

przeżyciami w 2020 r. zawiesiła swoją działalność z uwagi na pandemię COVID -19. 

            Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny jest 

obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub 

rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. Asystent rodziny 

uczestniczył w szkoleniu „O prawie i praktyce realizacji funkcji asystenta rodziny”.                    

5. Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek realizuje 

zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, tj. 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Na podstawie art. 191 pkt 9 ww. ustawy - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo 

rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki związane z umieszczeniem.    

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego.                       

Na koniec 2020 r. w pieczy zastępczej przebywało 9 dzieci, a w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

(Domu Dziecka) 5 dzieci. Należy jednak nadmienić że w 2020 r. żadne nowe dziecko nie zostało 

umieszczone w pieczy zastępczej. Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 161.065,08 zł.                                                                                                       

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy należy 
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tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.                                

Na terenie Gminy Sośnie nie ma takiej placówki. 

12. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie                                                      

- uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2017-2020: 

Głównymi celami programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy, 

podniesienie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc oraz zwiększenie 

dostępności pomocy i skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sośnie na lata 2017-2020 współpracowały następujące podmioty: 

1) zespół interdyscyplinarny w Sośniach, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach, 

4) Posterunek Policji w Sośniach, 

5) Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, 

6) placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Sośnie, 

7) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje zespół interdyscyplinarny składający się                  

z 19 członków, w tym kierownik, asystent rodziny i pracownicy socjalni GOPS.                                                          

Obsługę  organizacyjno-techniczną zespołu zapewniał ośrodek.  

W 2020 r. prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty” w 62 rodzinach z podejrzeniem występowania 

przemocy, z czego 53 karty założone były w 2020 r., a 9 postępowań kontynuowanych z poprzednich okresów. 

Liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty” w 2020 r. wynosiła 39.                                                                      

Zespół odbył 4 posiedzenia, powołano 53 grupy robocze które odbyły łącznie 111 posiedzeń. Członkowie grup 

roboczych opracowywali indywidualny plan pomocy rodzinie, a pracownicy socjalni i dzielnicowi prowadzili 

systematyczny monitoring danej rodziny poprzez wizyty w środowiskach. 

13. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – uchwała nr IX/79/2019 Rady 

Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2020 ze zm.:            

1. W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką              

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu 
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należy do zadań własnych gminy. Realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

Określone w  programie zadania związane były między innymi z prowadzeniem działań edukacyjno-

profilaktycznych, a także działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych 

zarówno przez dorosłych, jak i przez osoby niepełnoletnie oraz wspieranie trzeźwości i promocji 

zdrowego stylu życia. Do zadań związanych z profilaktyką należy zaliczyć także pomoc rodzinie                       

w radzeniu sobie z alkoholizmem bliskiej osoby. Źródłem finansowania zadań wynikających                              

z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe 

budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                                             

W 2020 r. zgodnie z planem GKRPA miała dysponować budżetem w wysokości: 76 000,00 zł. 

Wysokość środków została zmieniona uchwałą nr XV/142/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 

2020 r., uchwałą nr XX/171/2020 z dnia 28 września 2020 r. oraz uchwałą nr XXII/192/2020 z dnia                      

16 listopada 2020 r. z uwagi na zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu wpływów z wydanych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 86 306,17 zł. 

2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. wchodziły następujące 

osoby:  

1) Milena Pigłowska – pełnomocnik Wójta,  

2) Katarzyna Woźniak – przewodnicząca,  

3) Hanna Schubert – członek, 

4) Agnieszka Lisik – członek,  

5) Marcin Wiertelak – członek,  

6) Sławomir Puchała – członek, 

7) Jan Dulik – członek. 

3. Praca komisji obejmuje posiedzenia członków, wyjazdy związane z kontrolą punktów sprzedaży                             

i podawania napojów alkoholowych, dowożenie osób uzależnionych i niepełnosprawnych na zamknięte 

leczenie odwykowe oraz dokumentacji do ośrodków leczenia uzależnień.   

W ciągu 2020 r. komisja odbyła 26 posiedzeń, podczas których omawiano nw. sprawy: 

1) uzależnień oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami dotkniętymi 

problemem alkoholowym, 

2) wniosków skierowanych do komisji o leczenie odwykowe od alkoholu, 

3) zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

4) ofert programowych, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży, 

5) ofert szkoleniowych, 

6) zaplanowania budżetu komisji, 
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7) zaprojektowania gminnego programu na rok 2021. 

Za udział w posiedzeniu członkowie otrzymują diety. Łącznie w 2020 r. na płace członków GKRPA 

wydatkowano środki w wysokości 22 000,00 zł brutto.  

W trakcie całego 2020 r. komisja wysłała 45 wezwań, na dyżur zgłosiło się 37 osób oraz tradycyjnie 

przeprowadzono 2 kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.                                            

Zakres kontroli obejmował m.in.: przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia                             

na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości                        

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakaz reklamy napojów alkoholowych, weryfikację danych 

zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych za poprzedni rok.                                                                                                                                                                    

W trakcie kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie komisji rozdawali ulotki informacyjne 

sprzedawcom.                                                                                                                                                         

Ponadto w trakcie posiedzeń omawiane były bieżące sprawy dotyczące profilaktyki oraz socjoterapii. 

Udzielano odpowiedzi na pisma kierowane do komisji przez Sąd i inne instytucje na temat interwencji                     

i działań wobec osób zgłaszających się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sośniach. Ponadto przedstawiciel GKRPA w Sośniach jest każdorazowo uczestnikiem toczącego się 

postępowania sądowego.                                                                                                                

Komisja opiniowała wnioski w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

analizowała i odpowiadała na  inne pisma kierowane do komisji. W ramach profilaktycznej działalności 

informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży komisja przekazywała otrzymane bezpłatnie materiały edukacyjne oraz ulotki dot. 

przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi do wszystkich szkół w Gminie Sośnie w celu 

wykorzystania na zajęciach wychowawczych z dziećmi oraz na zajęciach socjoterapeutycznych.                     

4. W 2020 r. wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze 

Gminy Sośnie kształtowały się następująco:  

L.p. Wykonane działania Koszt realizacji 

działania 

1. Organizacja akcji krwiodawstwa 1 991,36 zł 

2. Wynagrodzenia członków komisji 22 000,00 zł 

3. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień i psychologa 8 224,84 zł 

4. Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie 1 270,00 zł 

5. Szczepienia dziewczynek w wieku 12 lat        10 141,20 zł 

6. Delegacje    399,53 zł  

7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej, w tym: zakup sprzętu 

komputerowego i edukacyjnego dotyczącego profilaktyki oraz gier 

edukacyjnych 

37 655,52 zł 

8. Zakup alkomatu i ustników do alkomatu 1 123,72 zł 

9. Dofinansowanie działalności grupy AA „Moja Wola”, artykuły 

spożywcze na spotkania i mitingi 

1 500,00 zł 
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10. Utrzymanie świetlicy terapeutycznej, w tym energia elektryczna 2 000,00 zł 

 

1) W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych GKRPA w Sośniach finansowała organizację akcji 

krwiodawstwa, na co przekazano kwotę 1 991,36 zł. Celem organizowania akcji krwiodawstwa jest 

aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa, pozyskiwanie jak największej liczby nowych 

krwiodawców, stworzenie dogodnych warunków systematycznego oddawania krwi. 

2) W prowadzeniu działalności wychowawczo-profilaktycznej wśród dzieci, komisja współpracuje                           

z dyrektorami i pedagogami szkół na terenie całej Gminy Sośnie. Za kwotę 37 655,52 zł w ramach 

prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz 

społeczności lokalnej dokonano zakupu sprzętu komputerowego i edukacyjnego dotyczącego 

profilaktyki oraz gier edukacyjnych.         

3) Warto podkreślić, że znaczna część środków finansowych pozostających w dyspozycji komisji 

przeznaczana jest dla dzieci i ich rodzin poprzez zatrudnienie w siedzibie GOPS w Sośniach psychologa 

oraz terapeuty uzależnień. W miarę zgłaszanych potrzeb związanych z udzieleniem wsparcia rodzinom, 

w których występuje problem alkoholowy, przemoc fizyczna i psychologiczna komisja finansuje 

zatrudnienie specjalistów. W 2020 roku z pomocy psychologa skorzystały 23 osoby (ogółem 67 porad), 

a terapeuty - 31 osób (ogółem 66  porad). Z porad korzystały osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci                           

w wieku szkolnym. Warto podkreślić, iż liczba osób zgłaszających problemy systematycznie rośnie, 

stąd też istnieje konieczność kontynuowania tego rodzaju wsparcia.                                                                                   

W ramach działalności psychologa i terapeuty uzależnień: 

a) prowadzone były rozmowy w zakresie motywacji i udzielania informacji o możliwościach 

podjęcia leczenia,  

b) realizowana jest współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego,  

c) diagnozowane są problemy rodziny, w której występują uzależnienia i przemoc, 

d) udzielane jest wsparcie osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,  

e) rozpoznawane są zjawiska przemocy w rodzinie, w tym zakresie udzielane jest stosowne 

wsparcie i informacje o możliwościach uzyskania pomocy,  

f) kierowane są sprawy do Sądu w celu orzeczenia w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz 

skierowania na przymusowe leczenie.     

Należy podkreślić, że GKRPA współpracuje ze wszystkimi szkołami z naszego terenu. Dobrze także 

układa się współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z grupą wsparcia AA, 

kuratorami sądowymi Sądu Rodzinnego w Ostrowie Wielkopolskim.                                               

Członkowie GKRPA w Sośniach w ramach integracji współpracują systematycznie z grupą wsparcia 

AA „ Moja Wola”.  Pomagają w organizacji spotkań integracyjnych członków i ich rodzin z problemem 
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alkoholowym oraz  osób współuzależnionych. Uczestniczą też w organizacji spotkań 

przedświątecznych: Wielkanoc i Boże Narodzenie dla rodzin z problemem wszystkich możliwych 

uzależnień.  Przewodnicząca komisji zapraszana była na posiedzenia komisji Rady Gminy Sośnie, gdzie 

przedstawiała aktualne informacje dotyczące pracy komisji.        

3) W 2020 roku GKRPA w Sośniach była również zaangażowana w pokrywanie kosztów związanych                 

z zatrudnieniem 1 osoby w Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Odolanowie, będącej jednostką 

organizacyjną utworzoną przez organizację pozarządową, jaką jest Stowarzyszenie Trzeźwości                             

w Odolanowie. CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących, m.in. nabywanie 

umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz 

nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia.                                                                   

Łącznie przekazano kwotę 1 270,00 zł – tak niska kwota w porównaniu z rokiem 2019 wynikała z braku 

chętnych osób do podjęcia pracy w CIS.     

4) GKRPA w Sośniach w 2020 r. pokryła koszty związane ze szczepieniem  dziewczynek przeciw HPV 

ludzkiemu wirusowi brodawczaka. Łączny koszt zadania wyniósł  10 141,20 zł, zaś szczepieniem objęto 

15 zgłoszonych dziewczynek z Gminy Sośnie.  

5. Zagrożenie uzależnieniami na terenie Gminy Sośnie  istnieje. Bardzo często wiąże się ono z cierpieniem 

całej rodziny i przenosi się na relacje międzysąsiedzkie. W tych tematach komisja prowadziła swoje 

działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie 

pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem. Mając powyższe na uwadze, gminna komisja 

wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę                             

z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że 

działalność ta przyniosła zamierzone efekty.  

6. Ponadto GKRPA w Sośniach w miesiącu grudniu 2020 r. przeprowadziła świąteczną zbiórkę żywności                  

dla osób potrzebujących z terenu Gminy Sośnie. Zbiórka żywności została przeprowadzona w lokalnych 

sklepach spożywczych. Zebrane produkty przekazano 5 najuboższym rodzinom. GKRPA w Sośniach 

otrzymała również od darczyńcy warzywa i owoce, które przekazano 7 rodzinom. 

7. Z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19 oraz w związku z dynamicznym rozwojem epidemii                                     

i problemami organizacyjno-społecznymi z tym związanymi, GKRPA w Sośniach zmuszona była 

ograniczyć przewidywany zakres działań, w możliwie zaostrzonym reżimie sanitarnym. 

14. Program przeciwdziałania narkomanii – uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia                               

30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze 

Gminy Sośnie na rok 2020: 
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1. Obowiązek przeciwdziałania narkomanii został nałożony na gminy ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.                                               

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050). Zgodnie z jej przepisami w 2020 r. 

GPRPA w Sośniach podjęła następujące działania:                                                                                                                              

1) zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniem,                 

2) udzielano rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy  psychospołecznej                                        

i prawnej,                        

3) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii,                                                                                                                   

4) wspomagano działania instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących  

rozwiązywaniu problemów narkomanii,                                                                                                                                                  

5) udzielano pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowano ze środowiskiem lokalnym te osoby                                          

z wykorzystaniem pracy socjalnej.                                                                                                                                                     

2. Realizatorami i partnerami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sośnie     w 

2020 r. byli:                                                                                                                                                                                         

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach – oferująca głównie pomoc 

materialną i działania profilaktyczne,                                                                                                                                      

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach - oferujący pomoc materialną i działania 

profilaktyczne,                                                                                                                                       

3) Grupa Wsparcia AA „Moja Wola” – świadcząca pomoc i wsparcie w zakresie terapii uzależnienia od 

narkomanii,              

4) Szkoły – w celu zmniejszenia zjawisk negatywnych realizowały szkolne programy profilaktyczne,  

5) Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Czarny Bór, ul. Parkowa 8,                           

58-379 Czarny Bór,                                                                                                                                                                 

6) Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Różanowicach,                    

Różanowice 34, 64-610 Rogoźno Wielkopolskie,                                                                                                                            

7) Monar Nowolipsk, Nowolipsk 61, 63-313 Chocz, 

8) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Murowaniec 1, 62-840 Koźminek, 

9) Ośrodek Terapii Uzależnień TERRA, Grzebielin 6c, 56-330 Grzebielin, 

10) Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz, Oddział detoksykacji 

alkoholowej. 
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3. W ramach  Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. w rozdziale 851 53 

wydatkowano 4 000 zł.  W ramach programu na terenie Gminy Sośnie były realizowane następujące 

działania:  

1) działalność terapeutyczna:                                                                                                                                      

Mieszkańcy naszej gminy mogli uzyskać pomoc terapeutyczną w siedzibie GOPS w Sośniach.                            

W ramach funkcjonowania udzielane były porady i konsultacje przez terapeutę uzależnień (w pierwszy       

i trzeci wtorek miesiąca)  i psychologa  (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca).                                                                                                                       

W 2020 r. z pomocy psychologa skorzystały 23 osoby (ogółem 67 porad), a z pomocy terapeuty – 31 

osób (ogółem 66 porad). Z porad korzystały osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci w wieku szkolnym.  

2) współpraca ze szkołami:                                                                                                                               

Zakres podejmowanych działań z zakresu profilaktyki został ograniczony w szkołach z powodu 

pandemii koronawirusa. Społeczność uczniowska w 2020 r. spędziła w szkole zaledwie cztery miesiące. 

Nie było fizycznej możliwości skorzystania z takich form jak np. warsztaty, przedstawienia, pogadanki 

z terapeutami, policją. W czasie pandemii i nauczania zdalnego, nauczyciele przeprowadzali z uczniami 

pogadanki oraz przesyłali materiały dla rodziców i dzieci, wskazówki dla rodziców dotyczyły tematów: 

w  jaki sposób wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka, zasady bezpieczeństwa w sieci dla 

uczniów i rodziców. 

Szkoły przedstawiły internetowe publikacje dla rodziców i uczniów na temat koronawirusa – wsparcie 

rodziców w rozmowie z dzieckiem i wyjaśnienie, na czym polega zagrożenie „Krótki film o 

koronawirusie dla dzieci” itp. 

W ramach profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień w 2020 r. przeprowadzono lekcje wychowawcze 

na następujące tematy: „Jak być asertywnym?”, „Dopalacze i ich szkodliwy wpływ na nasz organizm”, 

„Uzależnienia – rodzaje i skutki”, „Nie przegraj młodości – rozmowa o współczesnych zagrożeniach”, 

„Dopalacze i ich szkodliwość”, „Czarodziejka butelka”, „Zdrowie i zagrożenia. Nałogi czy silna wola? 

Dostrzeganie przyczyn i skutków używania środków psychoaktywnych”, „Rodzaje agresji. Jak radzić 

sobie z agresją i przemocą?”, „Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera                       

i Internetu”. 

Praktykę negatywnych zachowań szkoły prowadziły we współpracy z rodzicami, kształtując właściwe 

postawy u dzieci. Na stronie internetowej każdej ze szkół udostępniono materiały edukacyjne dla 

uczniów i rodziców. Ponadto szkoły promowały kulturę fizyczną i aktywne formy spędzania czasu 

wolnego. Systematycznie współpracowały z pielęgniarką szkolną, dietetyczką i lekarzem. Uczniowie 

brali udział w programach „Szklanka mleka” i „ Owoce w szkole”. GKRPA w Sośniach przekazała dla 

wszystkich szkół z terenu gminy materiały profilaktyczne  - przekazane przez PARPA. 

4. Wnioski z realizacji Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.: 
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Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii podejmowane w 2020 r. to kontynuacja zadań 

rozpoczętych w latach poprzednich. Okres pandemii znacznie utrudnił działalność profilaktyczną wobec 

dorosłych, młodzieży oraz najmłodszych mieszkańców Gminy Sośnie z uwagi na zdalne nauczanie. 

Szkoły na lekcjach wychowawczych (stacjonarnych i zdalnych) przeprowadzały zajęcia dotyczące 

bezpieczeństwa, niwelowania zachowań agresywnych oraz sposobów wyrażania emocji.                    

Przykładowe tematy zajęć: „Wyloguj się do życia!”, „Bezpieczne wakacje”, „Bądź kolegą, nie 

dokuczaj!”, „Kształtowanie własnego wizerunku w grupie rówieśniczej”, „Problem – sytuacja, z której 

znajdujemy wyjście”, „Jak ukryć emocje w filiżance? Jak ludzie przeżywają emocje?”.                                   

Szkoły realizowały zadania ogólnopolskich programów: „Ja w społeczeństwie”, „Emocja”. 

W problemie uzależnienia, jakim jest narkomania dostrzegać powinniśmy nie tylko tragedię 

pojedynczego człowieka (jako skutek choroby - uzależnienia), następstwa społeczne (destrukcyjne                   

dla rodziny i relacji społecznych), ale również ogromne koszty ekonomiczne ponoszone przez państwo. 

Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, w jakim kierunku będzie zmierzać polski model narkomanii                  

w najbliższych latach. Zakładamy jednak, że na rynku pojawiać będzie się coraz więcej nowych 

narkotyków syntetycznych oraz roślin psychoaktywnych (zwłaszcza o działaniu halucynogennym                         

i otępiającym). Istnieje realne ryzyko poszerzania się narkomanii lekowej w połączeniu z alkoholem 

oraz nadużywania leków psychotropowych, a także ciągłego odradzania się runku dopalaczy.  

5. Źródła i zasady finansowania Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.:  

Źródłem finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii były środki finansowe z budżetu Gminy Sośnie, pochodzące z opłat za korzystanie                              

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Wydatki GKRPA na zrealizowanie programu przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.: 

Lp. Wykonane działania Koszt realizacji działania 

1. Zakup gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży                       

z problemem uzależnień 

500,00 zł 

2. Korzystanie z usług terapeutycznych i psychologicznych                        3 000,00 zł 

3. Zakup testów dla młodzieży na wykrycie narkotyków                

(do użytku w kolejnych latach) 

 500,00 zł 

Kwota w 2020 r. która została przeznaczona na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii wynosiła 4 000 zł, jednakże wysokość tej kwoty jest nieadekwatna                           

do narastających problemów i potrzeb. Uzależnienie od narkotyków powoduje nieobliczalne szkody                

we wszystkich sferach życia człowieka. Istotne koszty społeczne tego zjawiska sprawiają, że coraz 

pilniejszą potrzebą staje się zintensyfikowanie działań zmierzających do ograniczenia używania 

środków odurzających we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży. 
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Rozwój technologiczny powoduje łatwiejszy dostęp młodych ludzi do substancji psychoaktywnych                         

i środków odurzających.                                                                                                                        

15. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy 

Sośnie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sośnie                                      

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020:                                                                                                                                                                                                                                 

W toku realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowym w 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs 

ofert na wsparcie zadań publicznych. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 

organizacje zrezygnowały z udziału w ww. konkursie.                                                                                                  

Uruchomiono tryb małych zleceń po wpływie 15 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy w Sośnie oferty realizacji 

zadania publicznego „Wycieczka krajoznawcza 50+ oraz osób z niepełnosprawnością”. Ofertę złożyło 

Stowarzyszenie „NADAL RAZEM” ul. Dębowa 17, 63-435 Sośnie. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła                    

4 000 zł. Dnia 17 lipca 2020 r. ww. oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie,                          

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie www.sosnie.pl. Do 28 lipca 2020 r. nie wpłynęła żadna 

uwaga dotycząca oferty. W związku z powyższym Wójt Gminy Sośnie, uznając celowość realizacji ww. 

zadania publicznego, zawarł umowę na wsparcie jego wykonania, poprzez udzielenie stowarzyszeniu dotacji               

w wysokości 4 000 zł. 

IV. Realizacja uchwał rady gminy: 

1. Sprawy z zakresu zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.): 

1. Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody                                

oraz gospodarka wodna: 

1) uchwała nr XXIX/162/06 Rady Gminy Sośnie  z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad nabywania, 

zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 

trzy lata: 

Niniejsza uchwała dotyczy ustalenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, które stanowią załącznik do uchwały. 

Na podstawie ww. uchwały w 2020 r. zbyto w drodze sprzedaży: 

Lp. Miejscowość Działka nr Pow. dz. w ha Opis nieruchomości Wartość sprzedaży w zł wg 

umowy kupna-sprzedaży brutto 

1. Konradów 178/2 0,0990 nieruchomość gruntowa 24 670,00 
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2) uchwała nr IV/18/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia Wójtowi 

Gminy Sośnie uprawnień do ustalania wysokości cen i usług za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sośnie:                                                                                      

W 2020 r. Gmina Sośnie uzyskiwała dochody z dzierżawy mienia komunalnego na mocy ww. uchwały                              

i licznych zarządzeń:                                                                                                                                                          

- zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu 

dzierżawnego za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Sośnie 

dzierżawionych w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat,                                                                                       

- zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu 

za wynajem budynków i lokali mieszkalnych, lokali mieszkalnych socjalnych oraz ustalenia opłaty za centralne 

ogrzewanie lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Sośnie zajmowanych na cele mieszkalne                         

i użytkowe, zmienionego zarządzeniem nr 12/2013 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 marca 2013 r.,                          

- zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu 

dzierżawnego za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolne stanowiących własność Gminy Sośnie 

dzierżawionych w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat,                                                                                               

- zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Sośnie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sośnie,                                                                           

- zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu 

dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości lokalowych wykorzystywanych pod centralki telefoniczne 

stanowiących własność Gminy Sośnie dzierżawionych w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat,                              

- zarządzenie nr 47/2013 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu 

dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele górnicze tj. pod zagospodarowanie odwiertów wraz                                 

z infrastrukturą stanowiących własność Gminy Sośnie dzierżawionych w trybie bezprzetargowym na okres                     

do 3 lat,                                                                                                                                                                                        

- zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu 

dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości wykorzystywanych na cele usytuowania pojemników pod zbiórkę 

odzieży używanej stanowiących własność Gminy Sośnie dzierżawionych w trybie bezprzetargowym na okres 

do 3 lat oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości wykorzystywanych na cele 

działalności telekomunikacyjnej w dziedzinie telefonii komórkowej stanowiących własność Gminy Sośnie, 

wydzierżawianych w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat,                                                                                               

- zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych                    

w administrację jednostkom oświatowym,                                                                                                                           

- zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Sośnie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności                            
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za wynajem Ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach,                                                             

- zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia odpłatności                            

za wynajem Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel” w Sośniach.      

3) uchwała nr XXXIX/235/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień                       

z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sośnie: 

Uchwała dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części: 

 związanych z prowadzeniem działalności pomocy społecznej, 

 zajętych na potrzeby świetlic i sal wiejskich, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej, 

 zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej, 

 związanych z prowadzeniem działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej, 

 związanych z prowadzeniem działalności w zakresie kultury, z wyjątkiem zajętych                                 

na działalność gospodarczą, 

 związanych z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi administracyjnej szkół,                                  

z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą. 

 dotyczących wysypisk śmieci, sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody wraz ze studniami 

głębinowymi, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych. 

 powierzchni cmentarzy. 

Łączna kwota udzielonych przez gminę na podstawie ww. uchwały zwolnień z tytułu podatku od 

nieruchomości za 2020 rok wyniosła  309 561,00 zł. 

4) uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody                        

na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 10 lat składników majątku Gminy Sośnie,                                   

5) uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody                   

na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 10 lat składników majątku Gminy Sośnie:                                        

Na mocy ww. uchwał Wójta Gminy Sośnie uzyskał zgodę na wydzierżawienie Gminnemu Ośrodkowi Kultury    

i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym świetlic wiejskich wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą.                                                                                                                                               

Zawarte zostały umowy dzierżawy obowiązujące w 2020 r.:                                                                                                                                                     

1) świetlic w miejscowościach: Pawłów, Janisławice, Dobrzec, Kocina, Kałkowskie, Sośnie i Chojnik na czas 
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oznaczony 10 lat od dnia 12.02.2015 r. do dnia 11.02.2025 r.,                                                                                            

2) świetlic w miejscowościach: Młynik i Szklarka Śląska na czas oznaczony 10 lat od dnia 01.07.2015 r.                     

do dnia 30.06.2025 r.,    

3) świetlic w miejscowościach: Kąty Śląskie i Konradów na czas oznaczony 10 lat od dnia 01.07.2015 r.                     

do dnia 30.06.2025 r.,    

4) świetlicy w miejscowości Bogdaj na czas oznaczony 10 lat od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2025 r.,    

5) centrum wypoczynkowo-rekreacyjne „Rybakówka” Możdżanów na czas oznaczony 10 lat od dnia 

01.08.2015 r. 

6) uchwała nr XVIII/91/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Sośnie: 

Uchwała określa wysokość obowiązujących na terenie Gminy Sośnie stawek podatku od samochodów 

ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep, naczep i autobusów oraz obowiązujące 

zwolnienia z tytułu podatku od środków transportowych. 

Obowiązujące w 2020 r. stawki podatku od środków transportowych nie były podwyższane od 2016 roku. 

Łącznie na podstawie uchwały za 2020 rok przypis z tytułu podatku od środków transportowych (pomniejszony 

o odpisy) wyniósł  189 974,00 zł, w tym: 

 169 674,00 zł – przypis z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 

 20 300,00 zł – przypis z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. 

Natomiast kwota zwolnień z tytułu podatku od środków transportowych na podstawie uchwały wyniosła                         

7 200,00 zł. 

7) uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sośnie:                                            

Niniejsza uchwała dotyczy ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Sośnie, które stanowią załącznik do uchwały.                                                                                                              

Na podstawie ww. uchwały w 2020 r. zawarto kolejne umowy na najem lokali socjalnych z następującymi 

osobami: Sylwia Krupka, Elżbieta Kordylewska, Teresa Chleboś. 

8) uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

Uchwała określa wysokość obowiązujących na terenie Gminy Sośnie stawek podatku od nieruchomości,                             

tj. gruntów i budynków. Obowiązujące na obszarze gminy stawki podatku od nieruchomości w 2020 r. były 

wyższe w stosunku do stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku poprzednim. 
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Łączny przypis z tytułu podatku od nieruchomości (pomniejszony o odpisy) na podstawie uchwały za 2020 rok 

wyniósł  2 654 441,00 zł, w tym: 

   851 358,00 zł – przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 

 1 803 083,00 zł – przypis z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 

Z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w przedmiocie 

umorzeń zaległości podatkowych umorzono kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 46 112,00 zł.                            

Były to decyzje wydane ze względu na ważny interes podatnika, związany głównie z trudną sytuacją finansową 

spowodowaną wystąpieniem pandemii COVID-19. 

9) uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uznania „Programu 

Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” jako 

równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest:                      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił dla jednostek samorządu 

gminnego nabór wniosków w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest”na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, 

transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnych z gminnymi programami usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z § 2 ust. 5 regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia 

związane z usuwaniem azbestu w ramach ww. programu, dopuszczono możliwość, by gmina uznała jako 

równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program powiatu, na 

którego terenie się znajduje.                                                                                                                                                                             

W celu realizacji programu zostało wydane zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 czerwca      

2020 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest                           

z terenu Gminy Sośnie”. W 2020 r. Gmina Sośnie pozyskała na realizację programu „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Sośnie” dotację z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 36 144,50 zł, co 

stanowi 80,97% wartości zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 44.635,19 zł. Wkład własny gminy to 

8.490,69 zł. W wyniku programu zutylizowano 103,27  ton wyrobów zawierających azbest. 

10) uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody                   

na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów 

Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego 

na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski:                                                                                 

Gmina Sośnie powierzyła Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związane z: prowadzeniem schroniska 

dla bezdomnych zwierząt, zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku zwierząt, odławianiem 

bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku, poszukiwaniem 
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właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Na realizację ww. zadań w 2020 r. Gmina Sośnie wyasygnowała kwotę 

25 234,00 zł. 

11) uchwała nr XIII/111/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso:                                                                    

Rada Gminy może zarządzić pobór podatków lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić 

inkasentów do poboru. Od lat utrwalonym zwyczajem na terenach wiejskich jest pełnienie przez sołtysów 

funkcji inkasentów. W Gminie Sośnie do poboru podatków w poszczególnych miejscowościach powołano 

siedemnastu inkasentów. W związku z rozwojem technologicznym w ostatnich latach spada sens praktyczny tej 

formy pobierania podatku. Dodatkowo w 2020 r. sytuację pogłębiła sytuacja epidemiologiczna (pandemia 

COVID-19).                                                                                                                                                                             

W 2020 r. w  formie inkaso pobrano łącznie 229 432,00 zł podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

12) uchwała nr XIII/112/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 337/5 położonej w miejscowości Sośnie:                         

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 337/5,               

o pow. 0,0449 ha, położonej w miejscowości Sośnie, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00015850/9                          

z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. 

13) uchwała nr XIII/113/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości nr 1038 położonej w miejscowości Granowiec:                                                                                                                        

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1038                            

o pow. 0,4000 ha, położonej w miejscowości Granowiec, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00013148/1                    

z przeznaczeniem na dojazd do terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. 

14) uchwała nr XIII/114/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sośnie                    

na okres 5 lat:                                                                                                                                                            

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat z 

dotychczasowym dzierżawcą Zofią Plewą na rolną nieruchomość gruntową o pow. ogólnej 3,4600 ha, zapisaną 

w KW KZ1W/00061754/3, składającą się z działek o nr ewidencyjnych gruntu 204, 130/4, 144/3, 144/5 

położoną w obrębie Kocina, stanowiącą własność Gminy Sośnie. Nieruchomości ww. przeznaczone są do 

prowadzenia działalności rolniczej. 

15) uchwała nr XIII/115/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat:                                         
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Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat                            

z dotychczasowym dzierżawcą Eugeniuszem Kosatką na część nieruchomości gruntowej o pow. 150 m2 

oznaczonej nr ewidencyjnym gruntu 276/3, zapisanej w KW KZ1W/00064520/5, położonej w miejscowości 

Sośnie, stanowiącej własność Gminy Sośnie. Nieruchomość ww. wydzierżawiana jest pod tymczasowy obiekt 

w postaci blaszanego garażu. 

16) uchwała nr XIII/116/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: 

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami 

na nieruchomości stanowiące własność Gminy Sośnie na okres do 3 lat: 

1) z Przemysławem Jankowiakiem - działka o nr ewid. 328/3 o pow. 0,6380 ha, zapisana w KW 

KZ1W/00058316/7 i działka o nr 322/2 o pow. 0,1993 ha, zapisana w KW 71885, położone w obrębie 

ewidencyjnym Szklarka Śląska, 

2) z Maciejem Marczakiem - działka o nr ewid. 85/2 o pow. 0,3600 ha, zapisana w KW KZ1W/00058315/0 

położona w obrębie ewidencyjnym Kąty Śląskie, 

3) z Adamem Baranowskim - działka o nr ewid. 48/2 o pow. 0,7321 ha, zapisana w KW KZ1W/00089864/9 

położona w obrębie ewidencyjnym Szklarka Śląska, 

4) z Eweliną i Jerzym Śpigiel - działka o nr ewid. 129/2 o pow. 0,21 ha, zapisana w KW KZ1W/00061754/3, 

położona w obrębie ewidencyjnym Kocina. 

Nieruchomości ww. przeznaczone są do prowadzenia działalności rolniczej. 

17) uchwała nr XIII/117/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w bezpłatne użytkowanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat:                                  

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym 

na okres 5 lat firmie Rolkom Spółce z o. o. z siedzibą w Sośniach nieruchomość stanowiącą własność Gminy 

Sośnie - działka o nr ewid. 28/4, o pow. 0,5000 ha, zapisana w KW KZ1W/00098965/3, położona w obrębie 

ewidencyjnym Sośnie, na której wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Oddanie                   

w bezpłatne użytkowanie ww. nieruchomości wraz z infrastrukturą następuje z przeznaczeniem na realizację 

celów statutowych. 

18) uchwała nr XV/139/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia  zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski 

zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach 

wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski:                                                                                                                                                           

W celu zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Sośnie przystąpiła, wspólnie                                

z pozostałymi gminami powiatu ostrowskiego, do porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 
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Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt 

zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski. Każda z gmin – stron 

porozumienia – pokryła koszty realizacji zadania związanego z modernizacją schroniska. Udział gminy jest 

liczony w stosunku procentowym w zależności od ilości mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. Całkowity koszt 

wykonania zadania w 2020 r. dla Gminy Sośnie wyniósł 28 490,00 zł. 

19) uchwała nr XV/140/2020 Rady Gminy Sośnie  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnie 

w 2020 roku:                                                                                                                                                                              

Program obejmuje swoim zakresem realizację zadań: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie 

bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli 

dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. Na realizację programu w 2020 r. Gmina Sośnie przeznaczyła: 57 494,00 zł, 

wliczając w to wydatki związane z prowadzeniem i modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt                                    

w Wysocku Wielkim. 

20) uchwała nr XVI/147/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody                   

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:                                                                   

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami 

na nieruchomości stanowiące własność Gminy Sośnie na okres do 3 lat:                                                                                  

1) z Zenonem Ciesielskim - działka o nr ewid. 70/5 o pow. 0,1700 ha, zapisana w KW KZ1W/00059012/3                        

i działka o nr 53/1 o pow. 0,2900 ha, zapisana w KW KZ1W/00059012/3, położone w obrębie ewidencyjnym 

Dobrzec,                                                                                                                                                                                               

2) z Krystyną Beutel - część działki o nr ewid. 104/3 o pow. 0,0400 ha, zapisana w KW KZ1W/00067824/7, 

położona w obrębie ewidencyjnym Szklarka Śląska,                                                                                                               

3) z Grzegorzem Maksyminko - działka o nr ewid. 678/2 o pow. 0,0863 ha, zapisana w KW 

KZ1W/00013711/9, położona w obrębie ewidencyjnym Chojnik,                                                                                             

4) z Piotrem Mielcarkiem - działka o nr ewid. 125 o pow. 0,4000 ha, zapisana w KW KZ1W/00059012/3, 

położona w obrębie ewidencyjnym Dobrzec,                                                                                                                                              

5) z Anną Sobczak - część działki o nr ewid. 370 o pow. 1,4877 ha, zapisana w KW KZ1W/00062850/3, 

położona w obrębie ewidencyjnym Granowiec.                                                                                                             

Nieruchomości ww. przeznaczone są do prowadzenia działalności rolniczej. 
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21) uchwała nr XVI/148/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody                 

na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sośnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich 

Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie: 

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sośnie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym 

Polskich Kolei Państwowych S. A. z siedzibą w Warszawie, a mianowicie: 

1)  działka nr 400/1 o pow. 1,3600 ha, obręb Sośnie, zapisana w KW KZ1W/00101487/3 - zabudowana 

budynkiem dworca kolejowego w Sośniach, 

2) działka nr 207/4 o pow. 0,0740 ha, obręb Kocina, zapisana w KW KZ1W/00099571/1 - stanowiąca 

drogę, 

3) działka nr 210/1 o pow. 0,0356 ha, obręb Kocina, zapisana w KW KZ1W/00069982/6 - stanowiąca 

drogę, 

4)  działka nr 211/1 o pow. 0,1404 ha, obręb Kocina, zapisana w KW KZ1W/00069982/6 - stanowiąca 

drogę, 

5)  działka nr 212/6 o pow. 0,2024 ha, obręb Kocina, zapisana w KW KZ1W/00069982/6 - stanowiąca 

drogę. 

Nieodpłatne przejęcie przedmiotowych działek następuje na cele związane z inwestycjami 

infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu. 

22) uchwała nr XIX/163/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Sośnie położonej w obrębie Cieszyn:                                                                                                  

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat z Orange Polska                

S. A. z siedzibą al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa na część nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 8 m2 

zapisanej w KW KZ1W/00062588/5 i oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 391/1 i 391/2, położonych 

w miejscowości Cieszyn, stanowiących własność Gminy Sośnie, w trybie bezprzetargowym. Nieruchomości 

wydzierżawiane są w celu posadowienia oraz eksploatacji przez operatora urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej w postaci: szafy telekomunikacyjnej ONU o wymiarach szer. 2400 mm x gł. 600 mm x 

wys. 1500 mm, kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 15 mb oraz studni kablowej - 3 szt., a także 

przyłącza energetycznego o długości 42 mb. 

23) uchwała nr XIX/164/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Sośnie położonej w obrębie Pawłów: 



58 
 

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat z Orange Polska 

S.A. z siedzibą al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa na część nieruchomości gruntowej o pow. 9 m2  

zapisanej w KW KZ1W/00061844/1 i oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 203, położonej                                   

w miejscowości Pawłów, stanowiącej własność Gminy Sośnie w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość 

wydzierżawiana jest w celu posadowienia oraz eksploatacji przez operatora urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej w postaci: szafy telekomunikacyjnej ONU o wymiarach szer. 3600 mm x gł. 800 mm x 

wys. 2200 mm, kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 17 mb oraz studni kablowej - 2 szt., a także 

przyłącza energetycznego o długości 2 mb. 

24) uchwała nr XX/181/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 342/12 i 344/6 położonych w miejscowości 

Sośnie:                                                                                                                                                                    

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr: 342/12, 

o pow. 0,0092 ha i 344/6 o pow. 0,0124 ha, położonych w miejscowości Sośnie, zapisanych w księdze 

wieczystej KZ1W/00072316/1, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. 

25) uchwała nr XXII/189/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sośnie na 

okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym:                                                                                                                                

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z 

dotychczasowym dzierżawcą Danutą Myszkowską na lokal użytkowy, składający się z pomieszczeń 

o powierzchni 50,00 m2 zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Janusza Korczaka 7 w Sośniach, 

na działce o nr ewidencyjnym gruntu 389, zapisanej w KW 69074, stanowiącej własność Gminy Sośnie. 

Powyższa nieruchomość wydzierżawiana jest na cele prowadzenia działalności gospodarczej - Punktu 

Aptecznego. 

26) uchwała nr XXII/190/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sośnie                      

na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym: 

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat                                  

z dotychczasowym dzierżawcą tj. G. EN. GAZ Energia Sp. z o. o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, 

na część nieruchomości gruntowej o nr ewid. 298 położonej w miejscowości Sośnie o pow. 40 m2, stanowiącej 

własność Gminy Sośnie pod układ zaporowo-upustowy będący własnością dzierżawcy. 

27) uchwała nr XXII/191/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:                                                                   
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Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami 

na nieruchomości stanowiące własność Gminy Sośnie na okres do 3 lat:                                                                                 

1) z Janem Filipem - część działki o nr ewid. 203 o pow. 0,1000 ha, zapisana w KW KZ1W/00061844/1, 

położona w obrębie ewidencyjnym Pawłów,                                                                                                                           

2) z Renatą Kubacką - działka o nr ewid. 500/2 o pow. 0,3000 ha i działka o nr 497/1 o pow. 0,2000 ha, 

zapisane w KW KZ1W/00090898/6, położone w obrębie ewidencyjnym Bogdaj.                                               

Nieruchomości ww. przeznaczone są do prowadzenia działalności rolniczej. 

2. Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego: 

1) uchwała nr XIII/108/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Sośnie: 

Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji                     

przez Wójta Gminy Sośnie, gospodarującego mieniem komunalnym, którym są między innymi udziały i akcje                       

w spółkach prawa handlowego. 

W realizacji ww. uchwały w 2020 r. wydane zostały zarządzenia: 

- zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sośnie 

dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. siedzibą w Kaliszu – wkład 

niepieniężny  w postaci dokumentacji projektowej pn. „Montaż instalacji oświetlenia drogowego w pasie 

drogowym drogi powiatowej i gminnej w m. Kocina dz. nr 107, 112 na terenie Gminy Sośnie”, 

- zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sośnie 

dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. siedzibą w Kaliszu – wkład 

pieniężny w kwocie 105 000,00 zł, przeznaczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sośnie”, 

- zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sośnie 

dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. siedzibą w Kaliszu – wkład 

pieniężny w kwocie 150 000,00 zł, przeznaczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sośnie”, 

- zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie objęcia przez Gminę 

Sośnie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. siedzibą w Kaliszu - wkład 

pieniężny w kwocie 8 000,00 zł, przeznaczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sośnie”. 

2) uchwała nr XIII/124/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat                                       

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych:                                                                                                                        

Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r.                   
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o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw                  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1815) wprowadziła zmianę niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, 

które objęły m. in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów                     

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Stawki te stały się niższe niż obowiązujące na mocy 

wcześniejszej uchwały nr L/278/2018 Rady Gminy Sośnie  z dnia 30 stycznia 2018 r.                                                    

Kwota uzyskana w 2020 r. za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wyniosła 29 583,08 zł. 

3. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 

utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz: 

1) uchwała nr XXIV/97/97 Rady Gminy w Sośniach z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie przekształcenia 

Zakładu Usług Rolnych i Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:                                                   

ROLKOM spółka z o.o. w Sośniach została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Sośnie                           

i zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. W 2020 r. zajmowała się: produkcją i zaopatrzeniem 

mieszkańców w wodę pitną, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem cmentarza komunalnego w 

Sośniach, utrzymaniem gminnego składowiska odpadów (w fazie poeksploatacyjnej) w Cieszynie, obsługą 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sośniach, odbiorem odpadów komunalnych, 

zimowym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej, wykaszaniem poboczy 

drogowych, dowozem dzieci do szkół i przedszkoli. 

2) uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Sośnie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dopłaty do 

odprowadzania ścieków za 1 m³ na obszarze Gminy Sośnie:                                                                                                         

Uchwała dotyczy dopłaty do 1m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Sośnie w kwocie 1,80 zł brutto. 

Łączna kwota dopłaty do ścieków w 2020 r. wyniosła 65 576,21 zł i została przekazana firmie ROLKOM                          

sp. z o.o., ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie. 

3) uchwała nr L/307/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne:                                                                                                                                                             

Stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada 

Gminy Sośnie postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Realizacja zadania z ww. uchwały tj. odbiór odpadów 

z nieruchomości niezamieszkałych jest kontynuowane od momentu wejścia w życie do chwili obecnej.  
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4) uchwała nr XIX/98/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sośnie: 

Uchwała określa górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Sośnie za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 15,00 zł 

brutto za 1m³. 

5) uchwała nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:                                       

Zgodnie z art. 6l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                     

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Sośnie w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. W wymienionej uchwale wprowadzono obowiązkowy 

zapis, że opłatę uiszcza się z dołu. Realizacja ww. uchwały tj. terminu i trybu wnoszenia opłat nie uległy 

zmianie i jest kontynuowana od momentu wejścia w życie do chwili obecnej.  

6) uchwała nr XXX/158/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie przez Gminę Sośnie do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów                            

Sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.:    

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek                             

na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: zapewniają budowę, 

utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Przystąpienie do spółki ma zagwarantować korzystne ceny za zagospodarowanie 

odpadów. Gmina Sośnie, przystępując do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.                          

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, nr KRS 0000407668 poprzez nabycie udziałów od Gminy Miasto 

Ostrów Wielkopolski, realizuje swój obowiązek wynikający z ustawy. 

7) uchwała nr XXX/163/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powierzenia 

Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego                                         

na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych                                       

i niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie:                                                                                                                                      

Zgodnie z ww. podjętą uchwałą, Gmina Sośnie nabywając częściowy udział w Spółce RZZO powierzyła spółce 

zadanie własne gminy, polegające na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z jej terenu. 

8) uchwała nr XLVI/250/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie zmieniona uchwałą nr XII/107/2019 Rady 
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Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r.:                                                                                                                           

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy Sośnie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin należy do 

aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 19), 

zostały nałożone nowe obowiązki na mieszkańców oraz na gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

W związku z powyższym w wymienionej uchwale dostosowano zasady segregacji odpadów na terenie Gminy 

Sośnie do wymagań rozporządzenia. Określone zostały zasady segregacji odpadów na następujące frakcje: 

papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe. Dodatkowo, zgodnie z § 3 pkt 5 ww. 

rozporządzenia,  gmina obowiązkowo wprowadziła zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w odpowiednich pojemnikach lub workach koloru brązowego, 

oznaczonego napisem „BIO”. 

9) uchwała nr XLVI/251/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi:                                                                                                                                                                  

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                     

i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy zobowiązana jest określić szczegółowy 

sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości       

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę                                   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności - ilość i częstotliwość odbierania od właściciela 

nieruchomości odpadów komunalnych, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Zapisy szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, spowodowane są ogłoszeniem rrozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów. 

10) uchwała nr XIV/126/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik lub worek:                                                                                                                                    

Ze względu na znaczący wzrost kosztów obsługi i zagospodarowania systemu zaistniała konieczność zmiany 
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stawek opłaty. Przyjęte stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikają z przeprowadzonej 

analizy kosztów systemu w naszej gminie, która wykazała, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokrywają 

kosztów, jakie gmina ponosi na realizację systemu, który z roku na rok jest coraz droższy. Na wzrost kosztów 

wpływa m.in. przyjmowane obecnie prawo w zakresie dodatkowych wymogów i opłat, które są nakładane                      

na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów.  

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. została podniesiona o 100% opłata środowiskowa, która jeszcze w 2013 r., kiedy 

gminy wprowadzały system wynosiła nieco ponad 115 zł, od 2020 r. opłata ta wynosi 270 zł. To koszt, który 

muszą brać na swoje barki firmy, a pośrednio też gminy i mieszkańcy. Pozostałymi czynnikami, mającymi 

wpływ na wysokość kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych jest brak możliwości pełnego 

zagospodarowania odpadów komunalnych, co wpływa na rosnące ceny ustalane przez operatorów, 

odbierających odpady, co przekłada się na ceny oferowane w przetargach. Ponadto zwiększył się strumień 

odpadów, co spowodowało przepełnienie instalacji oraz wzrost cen za zagospodarowanie odpadów 

gromadzonych selektywnie, spowodowany decyzjami Chin, które jako największy importer odpadów, 

wprowadziły embargo na odpady z Europy. Mając powyższe na względzie należało przyjąć wysokość stawki 

opłaty na takim poziomie, który pozwolił na osiągnięcie wpływów w wysokości pokrywającej koszty 

funkcjonowania systemu.  

11) uchwała nr XIV/128/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji                  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości:                                                                                                                                                                            

W związku z wejściem w życie 6 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy                                  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1597 ze zm.) 

zaszła konieczność dostosowania dotychczas obowiązującej uchwały do zmienionych przepisów. Stosownie                  

do art. 6n ust. 1 pkt 1 Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określiła                 

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty                                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem                       

art. 6m ust. 1, 1a i 1b. Wypełniając obowiązek określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO) we wzorze deklaracji zawarto informację na temat przetwarzania danych osobowych 

składającego deklarację. 

12) uchwała nr XV/136/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części      

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
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budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym:                                                                                                                       

Działając zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw, Rada Gminy wprowadziła uchwałą możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy kompostujący bioodpady (stanowiące odpady komunalne) w kompostowniku 

przydomowym, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części odpowiadającej kosztom 

związanym z zagospodarowaniem i odbiorem bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w wysokości 2,00 

zł od mieszkańca na nieruchomości jednorodzinnej.  

13) uchwała nr XV/138/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych                     

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę                                

za gospodarowanie odpadami komunalnymi:                                                                                                                     

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła szereg zmian, w związku z czym należało dostosować 

uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do nowych przepisów prawa. Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Rada Gminy Sośnie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego uchwaliła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W przedmiotowej uchwale uściślono częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sośnie. Zmiany 

polegają na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów. Rozszerzono zakres świadczenia usług przez utworzony Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych o odbiór dodatkowych frakcji odpadów komunalnych tj.: o zużytą odzież, 

tekstylia oraz zużyte igły i strzykawki jako odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstające 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi. 

14) uchwała nr XVII/152/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie zmieniona uchwałą                                   
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nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 10 lipca 2020 r.:                                                                                           

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła szereg zmian, w związku z czym należało dostosować 

uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie do nowych 

przepisów prawa. Zmiany polegają na zwiększeniu częstotliwości pozbywania się odpadów ulegających 

biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozszerzono zakres świadczenia usług przez 

utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o dodatkowe frakcje odpadów 

komunalnych. Doprecyzowane zostały również przepisy w zakresie naprawy samochodów, odśnieżania 

terenów służących do użytku publicznego i obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe z mocą 

obowiązującą z dniem 1 maja 2020 r.                                          

W 2020 r. kolejny raz zwiększyła się ilość odpadów odbieranych z terenów nieruchomości zamieszkiwanych 

przez mieszkańców oraz z przedsiębiorstw i instytucji.                                                                                                          

Firmy, które świadczyły usługi odbioru odpadów od mieszkańców naszej gminy to: Rolkom sp. z o.o.                                

oraz Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. z Ostrowa Wielkopolskiego - na dodatkowe 

zlecenie odbioru odpadów remontowo-budowlanych. Firma Rolkom sp. z o.o. została wybrana w przetargu 

nieograniczonym na świadczenie zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie.                                                                                                           

Na obszarze gminy odbierane są odpady segregowane z wyszczególnieniem 4 frakcji tj.: szkło, tworzywa 

sztuczne z metalem, papier, odpady BIO oraz odpady niesegregowane zmieszane, które zawierają tzw. frakcję 

resztkową.                                                                                                                                                                        

Olbrzymi dwukrotny wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej 

spowodował w ciągu roku dwukrotną podwyżkę stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  

dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, jak i stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości 

niezamieszkałych.                                                                                                                                                                      

Aby ograniczyć koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi Rada Gminy Sośnie od miesiąca maja 

2020 r. wprowadziła ulgę w stawce opłaty dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych z tytułu 

gromadzenia odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach w wysokości 2,00 zł                            

od mieszkańca. W związku z powyższym do systemu będzie trafiało mniej odpadów biodegradowalnych. Koszt 

kompostowników został po stronie mieszkańców. Cena zagospodarowania tony odpadów biodegradowalnych                       

w instalacji komunalnej wynosi 550,00 zł, a odpadów zmieszanych 624,00 zł.                                                                        

Od maja do grudnia 2020 r. ze zniżki z tytułu posiadania kompostownika na odpady BIO skorzystało 967 

nieruchomości.                                                                                                                                                                                  

W 2020 r. w związku z wprowadzeniem częściowych zwolnień z opłaty za kompostowanie bioodpadów                     

oraz z tytułu ustawowej zmiany wprowadzającej obowiązek segregacji, większość mieszkańców gminy,                       
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w tym właściciele większości nieruchomości niezamieszkałych zobligowani zostali do złożenia nowych 

deklaracji w sprawie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W sumie za 2020 r. koszt ulgi z tytułu posiadania kompostownika przez mieszkańców wyniósł 47 106,00 zł. 

Zgodnie z wszystkimi obowiązującymi deklaracjami na koniec 2020 r. wykazane było 5 639 mieszkańców 

zamieszkujących gminę Sośnie.                                                                                                                                          

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały wydatki: odbierania, 

transportu odpadów komunalnych, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -                                 

1 257 799,39 zł , utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 100 609,41 zł,                    

obsługi administracyjnej systemu - 115 444,57 zł, w tym wydatki na szkolenia oraz delegacje pracowników, 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę, wsparcie techniczne oraz utrzymywanie licencji 

programów komputerowych GOMiG (wymiar opłaty), KSZOB (księgowanie opłaty), przesyłki pocztowe 

(wezwania, decyzje, upomnienia, tytuły wykonawcze, opłaty komornicze), literaturę fachową oraz koszty 

eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, rozmowy telefoniczne i inne), a także 

koszty przymusowego ściągania należności. 

3a. Działalność w zakresie telekomunikacji:  

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

4. Lokalny transport zbiorowy: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

5. Ochrona zdrowia: 

1) uchwała nr XXXIII/180/06 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia 

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach:                                                                

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach na podstawie umowy z NFZ w 2020 r. 

świadczył usługi medyczne tylko osobom zdeklarowanym. Czynną opieką medyczną objęto 898 pacjentów 

dorosłych i 82 dzieci:                                                                                                                                                                         

- realizując zadania POZ wykonano 13 056 usług medycznych,                                                                              

- w punkcie szczepień wykonano 2 677 szczepień,                                                                                                        

- przeprowadzono u dzieci 276 bilansów,                                                                                                                         

- w gabinecie zabiegowym wykonywano bieżące zabiegi, opatrunki, EKG, iniekcje, pomiar ciśnienia krwi                           

i inne.                                                                                                                                                                                                         

Działał również punkt pobrań krwi do badań laboratoryjnych.                                                                                             

W zakładzie świadczyły usługi medyczne pielęgniarki środowiskowo-rodzinne. W ramach swoich zadań 
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pielęgniarki wykonały:                                                                                                                                               

- 2 240 świadczeń profilaktycznych,                                                                                                                             

- 2 245 świadczeń diagnostycznych,                                                                                                                          

- 666 wizyt domowych,                                                                                                                                                

- 1 041 świadczeń leczniczych.                                                                                                                                               

W 2020 r. w ramach realizacji zadań statutowych, pielęgniarka szkolna objęła opieką profilaktyczną uczniów 

od 5 roku życia do ukończenia klasy VIII tj. 618 dzieci.                                                                                                                                                                                                                    

6. Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze: 

1) uchwała nr LVII/332/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośniach zmieniona uchwałą nr XXIV/201/2020 z dnia                   

22 grudnia 2020 r.:                                                                                                                                                                 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie ośrodek realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone 

gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej oraz zadania z rządowych programów 

pomocy społecznej, zadania z porozumień z organami administracji rządowej, zadania wynikające                                      

z rozeznanych potrzeb gminy, a także zadania wynikające z innych ustaw.                                             

1) w 2020 r. ośrodek realizował w ramach zadań własnych:                                                   

a) WYPŁATĘ ZASIŁKÓW STAŁYCH: 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, niezdolnej                       

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

W 2020 r. tą formą pomocy objęto 36 osób, wypłacono 380 świadczeń na łączną kwotę 203.616,84 zł. Całość 

środków na realizację wypłat zasiłków stałych stanowiła dotacja z budżetu państwa. 

Od osób pobierających zasiłki stałe i niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego 

tytułu, ośrodek odprowadzał do ZUS składki zdrowotne. Składki te zostały odprowadzone od 33 osób na łączną 

kwotę 17 735 zł. 

b) WYPŁATĘ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH: 

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystały 34 rodziny, ilość wypłaconych świadczeń: 93. Wypłacono zasiłki                      

na łączną kwotę 39 546,00 zł. Zasiłki okresowe otrzymały głównie rodziny, w których występował problem 

bezrobocia, choroby i niepełnosprawności. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodziły z dotacji z budżetu 

państwa. 
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c) WYPŁATĘ ZASIŁKÓW CELOWYCH, W TYM SPECJALNYCH ZASIŁKÓW CELOWYCH:                  

W 2020 r. tą forma pomocy objęto 40 rodzin. Wypłacono zasiłki na łączną kwotę 27 880,00 zł. Zasiłki celowe 

przeznaczone były głównie na: pokrycie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, zakup opału, 

zakup odzieży i obuwia oraz zakup żywności.                                                                                                                                        

Ponadto, w 2020 r. ośrodek wypłacił dwa zasiłki celowe (dla jednej rodziny i jednej osoby samotnej) na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynku mieszkalnego w łącznej 

wysokości 7 300 zł. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodziły ze środków własnych gminy. 

d) POKRYWANIE KOSZTÓW POBYTU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: 

W 2020 r. ośrodek pokrywał koszty 11 osobom, wymagającym całodobowej opieki i przebywającym                             

w domach pomocy społecznej. Ogółem koszty pobytu wyniosły 269.221,00 zł i są pokrywane ze środków 

własnych gminy. 

e) ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH: 

Wykonanie zadania w 2020 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu z realizacji uchwały Rady Gminy Sośnie 

nr XVII/151/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

f) REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”: 

Wykonanie zadnia w 2020 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu z realizacji uchwały Rady Gminy Sośnie 

nr III/14/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego                

do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku                                   

lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

g) UDZIELENIE SCHRONIENIA: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w celu realizacji zadania obowiązkowego, jakim jest udzielenie schronienia 

osobom bezdomnym, ma podpisane porozumienie ze Schroniskiem dla osób bezdomnych w Ostrowie 

Wielkopolskim. W 2020 r. nie kierował żadnej osoby bezdomnej z terenu gminy do schroniska i nie pokrywał 

kosztów pobytu. 

h) PRACA SOCJALNA: 

Praca socjalna jest świadczona  na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym. 

Pracownicy socjalni w 2020 r. wykonali pracę socjalną wobec 60 rodzin.                                                                

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały m.in. na:                                                                                     

- udzielaniu informacji i poradnictwa,                                                                                                                                           
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- koordynowaniu działań klientów, motywowaniu do zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej                             

i zdrowotnej,                                                                                                                                                                                                 

- rozpropagowywaniu informacji o bezpłatnych kursach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, 

informowaniu i przekazywaniu ofert pracy dla podopiecznych, mobilizowaniu osób bezrobotnych                                 

do poszukiwania pracy,                                                                                                                                                    

- pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśnienia sytuacji klientów,                                       

- załatwianiu wizyt lekarskich,                                                                                                                                                          

- uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub świadków,                                                                      

- współpracy z Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi                   

i społecznymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie w zakresie przeciwdziałania 

przemocy domowej oraz w sytuacji zagrożenia dobra i bezpieczeństwa dzieci,                                                                            

- pracy w zespole interdyscyplinarnym m.in. monitoring rodziny w miejscu zamieszkania,                                                         

- rozładowywaniu konfliktów rodzinnych, nawiązywaniu kontaktu z rodziną zewnętrzną,                                                                 

- zgłaszaniu osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe,                                                                                        

- pomocy w ustalaniu lub zmiany stopnia niepełnosprawności,                                                                                               

- informowaniu o możliwości uzyskania pomocy z PCPR, PFRON, PUP i in.,                                                                                            

- współpracy ze szkołami, pedagogami szkolnymi, służbą medyczną, PCPR, ZUS, Sądami. 

2) w 2020 r. ośrodek realizował w ramach zadań zleconych: 

a) ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI: 

Na mocy umowy zawartej z Gabinetem Diagnostyczno-Terapeutycznym „ NEURON” z siedzibą                                       

w Odolanowie, w 2020 r. świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z terenu Gminy Sośnie 

z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem). Usługami objęto 6 dzieci, którym udzielono 1 223 godziny 

świadczeń, łączny koszt zadania wyniósł  26 228,31 zł i pokryty został ze środków pochodzących  z budżetu 

państwa. 

b) WYPŁACANIE WYNAGRODZENIA PRZYZNANEGO PRZEZ SĄD NALEŻNEGO OPIEKUNOWI                       

Z TYTUŁU OPIEKI NAD OSOBĄ CAŁKOWICIE UBEZWŁĄSNOWOLNIONĄ: 

Powyższe świadczenia wypłacono 3 opiekunom, było to 36 świadczeń na kwotę 13 094,00 zł. Zadanie 

całkowicie finansowane ze środków budżetu państwa.                                                                                        

Podsumowując, w 2020 r. ośrodek objął pomocą 144 rodziny o łącznej liczbie osób 398. Świadczenia otrzymało 

198 osób z 137 rodzin, w tym  pieniężne wypłacono 85 osobom, a świadczenia niepieniężne 114 osobom.  

Pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 7 rodzinom. Świadczeniami przyznanymi w ramach 

zadań zleconych objęto 6 osób, z kolei świadczeniami w ramach zadań własnych objęto 193 osoby.                       



70 
 

Wpłynęły 253 wnioski o udzielenie wsparcia, pracownicy socjalni przeprowadzili 332 wywiady środowiskowe, 

w tym 28 na potrzeby działu świadczeń rodzinnych, wydano 332 decyzje administracyjne oraz 70 zaświadczeń 

na wniosek osób zainteresowanych oraz innych podmiotów,  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych 

osobowych. 

3) inne działania podejmowane w 2020 r., wynikające z pozostałych ustaw: 

a) PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, 

USTAWĄ O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW ORAZ USTAWĄ                                         

O WSPIERANIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”: 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota (w zł) 

1. Zasiłki rodzinne 5 478 644 013 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych łącznie, w tym: 2 625 304 266 

2.1. - z tytułu urodzenia dziecka 17 16 192 

2.2. - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania                            

z urlopu wypoczynkowego 

138 54 238 

2.3. - samotnego wychowywania dziecka 172 33 234 

2.4. - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 237 25 570 

2.5. - rozpoczęcia roku szkolnego 331 33 021 

2.6. - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania 

937 66 765 

2.7. - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 793 75 246 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 2 777 599 262 

4. Świadczenie pielęgnacyjne 594 1 077 913 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 41 41 000 

6. Specjalny zasiek opiekuńczy 10 6 200 

7. Świadczenie rodzicielskie 153 137 892 

8. Świadczenie „ Za życiem” 1 4 000 

9. Zasiłek dla opiekuna 43 26 660 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane 

za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 

388 209 455 

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające świadczenia opiekuńcze 

194 32 881 

Zadania finansowane z budżetu państwa. 

b) WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM                       

DO ALIMENTÓW: 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

przyznanych świadczeń 

Kwota (w zł) 

1. Fundusz alimentacyjny 577 240 180 

Świadczenia wypłacane z budżetu państwa. 

W 2020 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 124 294,56 zł na poczet funduszu 

alimentacyjnego. Należności w 60% przekazywane są do budżetu państwa, a w 40%  na dochody własne 

gminy. 

c) WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM „DOBRY START”: 
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L.p Wyszczególnienie Ilość 

przyznanych świadczeń 

Kwota (w zł) 

2. Dobry Start – „300+” 817 245 100 

Świadczenia wypłacane z budżetu państwa. 

d) REALIZOWANIE ZADAŃ Z USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach realizuje zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.                     

Karta ma charakter ogólnopolski, uprawnia rodziny wielodzietne do różnych zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień na terenie całego kraju. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych, 

transportowych i innych. Rodzice, którzy wychowali co najmniej 3 dzieci korzystają z karty dożywotnio,                          

a dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 lat, a w przypadku 

dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez ograniczeń wiekowych. 

Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej.                                                                                             

W 2020 r. przyjęto 37 wniosków i wydano 92 karty. 

e) REALIZACJA PROGRAMU WIELKOPOLSKIEJ KARTY RODZINY: 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Sośnie  realizowany jest 

Program” Wielkopolska Karta Rodziny”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach jest odpowiedzialny                           

za prowadzenie postępowań w tych sprawach. Karta uprawnia rodziny wielodzietne do zniżek, ulg                           

i uprawnień na terenie województwa.                                                                                                                                             

W 2020 r. przyjęto 9 wniosków o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny i wydano 45 kart. 

f) UDZIELANIE POMOCY ZGODNIE Z USTAWĄ O DODATKACH MIESZKANIOWYCH: 

Osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych przysługuje 

pomoc w formie „dodatku mieszkaniowego”. W 2020 r. ośrodek wydał 6 decyzji przyznających pomoc, 

wypłacono 36 świadczeń na kwotę 8 972 zł ze środków własnych gminy. 

2) uchwała nr III/14/2019 Rady Gminy Sośnie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego                                

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”       

na lata 2019-2023:  

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających 

warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 %. 

kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Rzeczywista liczba osób objętych programem  w 2020 r. wyniosła 202, z czego 102 osoby korzystały z posiłku, 

19 osób z zasiłku celowego na zakup posiłku/żywności i 152 osoby ze świadczenia rzeczowego w formie 
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produktów żywnościowych (chodzi tutaj o uczniów, którzy z powodu nauczania zdalnego nie mogli skorzystać                           

z posiłków w szkole). Ogólny koszt programu w 2020 r. zamknął się w wysokości 56 280 zł, z czego 11 256 zł 

stanowiły środki własne, a  45 024 zł - środki z dotacji celowej pochodzące z budżetu państwa. 

3) uchwała nr XVII/151/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                             

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich 

pobierania:                                                                                                           

Usługi opiekuńcze świadczone były  w 2020 r. w środowisku domowym dla 6 osób niezdolnych do 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku, wymagających opieki i pomocy osób drugich. Liczba świadczeń  

wyniosła 3 066 godzin, wydatkowano kwotę 60 100 zł ze środków własnych gminy, oraz kwotę  2 703,36 zł 

stanowiącą dotację ze środków Rządowego Programu „Opieka 75+”. 

4) uchwała nr XXIV/200/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia Gminny Klub „Senior+” na terenie Gminy Sośnie:                                                                  

Celem ww. uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, 

będących mieszkańcami Gminy Sośnie, poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, 

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej w Gminnym Klubie „Senior+”.  Ośrodek wsparcia                    

z siedzibą w Sośniach, przy ul. Wielkopolskiej 29 został utworzony w ramach struktury organizacyjnej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 

2015-2020, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.                           

6a.  Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: 

1) uchwała nr XII/104/2019  Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych zasad jego 

funkcjonowania:                                                                                                                                                                  

Zgodnie z zapisami uchwały,  zarządzeniem nr 20/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2002 r. został 

powołany Zespół Interdyscyplinarny w Sośniach. Zespół wykonuje zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zadania te zostały opisane w części dotyczącej realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie – pkt III.12. 

7. Gminne budownictwo mieszkaniowe: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

8. Edukacja publiczna: 
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1) uchwała nr VI/39/07/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powierzenia Wójtowi 

Gminy Sośnie uprawnień do ustalania Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli z terenu Gminy Sośnie:                                                                                                                  

W realizacji uchwały wydane zostało zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 stycznia 2020 r.              

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnie. W oparciu o ww. zarządzenie w 2020 r. dyrektorzy czterech 

zespołów szkół i szkoły podstawowej wspierali doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez odpowiednie 

dofinansowanie różnorodnych form doskonalenia: studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów, konferencji 

metodycznych. 

2) uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:   

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły ustalają 

kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom               

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Ponadto 

uwzględniają w szczególności sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektora 

szkoły, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po 

przepracowaniu w szkole co najmniej roku.                                                                                                                             

W 2020 r. Nagrodę Wójta Gminy Sośnie za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

otrzymało 5 dyrektorów i 8 nauczycieli w wysokości od 1 000 zł do 2 000 zł. 

3) uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:                                                                                                

Zasady określania w umowie o pracę wymiaru zatrudnienia nauczyciela realizującego różny wymiar                             

w poszczególnych okresach roku szkolnego (w tym niepełny etat), ustalone ww. uchwałą obowiązywały                             

w arkuszach organizacji szkół w 2020 r. 

4) uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie środków 

finansowych przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej                     

i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania:                                                                                                                                                        

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela niezależnie od przysługującemu 

nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące 
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szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, a także określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy 

oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia te nauczyciele zachowują po przejściu na emeryturę, 

rentę i świadczenie kompensacyjne.                                                                                                                                   

W 2020 r. do Wójta Gminy Sośnie wpłynęło dziewięć wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Wysokość pomocy zdrowotnej na osobę oscylowała od 100 zł do 1 000 zł. Łączna wysokość przyznanych 

świadczeń zamknęła się w kwocie 3 796 zł. 

5) uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sośnie zmieniona uchwałą nr XL/2015/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 maja 2017 r.:                  

W 2020 r. zgodnie z zapisami ww. uchwały w Gminie Sośnie funkcjonowała sieć złożona z czterech 

przedszkoli (w tym jednego z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym) oraz jednego oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej. 

6) uchwała nr XIX/95/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie” zmieniona 

uchwałą nr L/271/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 stycznia 2018 r.,                                                                    

7) uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, form i zasad tej pomocy oraz trybu 

postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

Gminy Sośnie”:                                                                                                                                                             

Zgodnie z Regulaminem przyznawania uczniom szkół podstawowych stypendium Wójta Gminy Sośnie                            

za wysokie osiągnięcia w nauce ww. stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej prowadzonej        

przez Gminę Sośnie, po ukończeniu kl. IV-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich 

przedmiotów średnią ocen 5,0, a także uczeń, który w rywalizacji indywidualnej uzyskał tytuł laureata                         

w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.                  

W 2020 r. 67 uczniów otrzymało stypendia w wysokości od 550 zł do 700 zł na łączną kwotę 38 350 zł. 

8) uchwała nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy                 

i statutu Biura Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Sośniach zmienionej uchwałą nr XXIX/157/2016 

Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r.,                                                                                                                         

9) uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zapewnienia 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sośnie zaliczonych do sektora finansów publicznych 

zmieniona uchwałą nr V/34/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2019 r.:                                                            

W 2020 r. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach prowadziło obsługę ośmiu jednostek organizacyjnych Gminy 
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Sośnie w zakresie administracyjnym, prawnym, finansowo-księgowym i organizacyjnym (w tym obsługa 

informatyczna systemów teleinformatycznych użytkowanych przez jednostki obsługiwane). 

10) uchwała nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sośnie,                                                                                                                                 

11) uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

prowadzonych przez Gminę Sośnie:                                                                                                                                   

W oparciu o zapisy Prawa oświatowego, ww. uchwał oraz zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 

10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz                  

do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sośnie jest organem prowadzącym przeprowadzono         

w 2020 r. rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli.                                                                                                 

W Zespole Szkół w Granowcu do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjęto 15 uczniów na podstawie 

zgłoszenia, do przedszkola – 12 dzieci na podstawie złożonych wniosków                                                                                                                                           

W Zespole Szkół w Pawłowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjęto 15 uczniów na podstawie 

zgłoszenia, do przedszkola – 43 dzieci na podstawie złożonych wniosków oraz deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego.                                                                                                                                            

W Zespole Szkół w Sośniach do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjęto 22 uczniów na podstawie 

zgłoszenia, do przedszkola – 24 dzieci na podstawie złożonych wniosków. 

12) uchwała nr XXXVIII/203/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania                    

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre 

inne składniki wynagrodzenia zmieniona uchwałą nr IX/71/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 

2019 r.:                                                                                                                                                                                                             

Na mocy ww. uchwały w 2020 r. nauczyciele zatrudnieni w prowadzonych przez Gminę Sośnie czterech 

zespołach szkół i w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym otrzymywali szereg dodatków                                 

do wynagrodzenia zasadniczego. W zmianie uchwały podwyższono dodatki funkcyjne: dla dyrektora szkoły - 

od 600 zł do 1 300 zł (wcześniej od 500 zł do 900 zł), dla wicedyrektora szkoły – od 500 zł do 800 zł 

(poprzednio od 400 zł do 600 zł), dla wychowawcy klasy – 300 zł. Dodatek funkcyjny dla wychowawcy 

oddziału przedszkolnego utrzymany został na dotychczasowym poziomie – 150 zł. 
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13) uchwała nr LV/309/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania                   

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sośnie:                                                                               

W 2020 r. zgodnie z zapisami ww. uchwały w arkuszach organizacji czterech zespołów szkół i jednej szkoły 

podstawowej prowadzonych przez Gminę Sośnie zaplanowano obowiązkowy wymiar godzin zajęć dyrektorów 

i wicedyrektora - od 4 do 12 godz. tygodniowo (w zależności od liczby oddziałów) oraz nauczycieli 

specjalistów – 22 godz. tygodniowo. 

14) uchwała nr LVII/324/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia 

dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej,                                                                                                                                                                              

15) uchwała nr LVII/325/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia 

dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej,                                                                                                                                                               

16) uchwała nr LVII/326/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia 

dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej,                                                                                                                                                                   

17) uchwała nr LVII/327/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia 

dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

18) uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach                            

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Sośnie:                                                                                                                                                                                

Na podstawie zapisów ww. uchwał oraz zarządzenia nr 75/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 października 

2020 r. w sprawie upoważnienia Arlety Zadka – dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sośniach do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw i obowiązków 

wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Sośnie                             

w 2020 r. egzekwowano od rodziców dzieci przedszkolnych opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, wykraczającą poza realizację 

podstawy programowej (powyżej 5 godzin dziennie). Opłaty te są niepodatkowymi należnościami 

budżetowymi o charakterze publicznoprawnym.                                                                                                                                                                                          
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19) uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                         

w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze:                                  

Na mocy ww. uchwały w 2020 r. nauczyciele grup przedszkolnych złożonych z dzieci 6-letnich i młodszych 

pracowali w obowiązkowym wymiarze 25 godz. tygodniowo. 

20) uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach do wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sośnie,                                                                                                                        

21) uchwała nr XIX/167/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Sośnie:                                                                                                                                                                         

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe.                                                                                                                                                                                              

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach prowadził postępowania i wypłacał stypendia 

szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę 

w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 528 

zł. Przyznano i wypłacono stypendia 83 uczniom na łączną kwotę 65 355 zł, z czego kwota 52 284 zł stanowiła 

dotację celową, a kwota 13 071 zł - środki własne budżetu gminy. 

22) uchwała nr XIII/123/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sośnie na rok szkolny 2019/2020,                                                                                 

23) uchwała nr XIX/166/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sośnie na rok szkolny 2020/2021:                                                                                        

W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) zmianie uległy zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z art. 39a 

ust. 3 ww. ustawy średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze 

uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.                                                                                                  

W 2020 r. została podpisana jedna umowa z rodzicem dotycząca przewozu dziecka niepełnosprawnego                         

do szkoły na łączną kwotę 2 008,79 zł. 
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24) uchwała nr XIV/132/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju:                                                                      

Na mocy ww. uchwały struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich                             

w Bogdaju z dniem 31 sierpnia 2020 r. uległa zmianie z klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym na klasy I-III                    

z oddziałem przedszkolnym. Jednocześnie uczniom klas IV-VIII przekształcanej szkoły zapewniono 

kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach w Zespole Szkół w Sośniach. 

25) uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,                                                                                                                                                                                      

26) uchwała nr XIX/165/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku:                                                               

W Gminie Sośnie w 2020 r. działała sieć złożona z pięciu szkół podstawowych, w tym jedna z oddziałami 

zamiejscowymi. Od 1 września 2020 r. nastąpiły zmiany w zakresie organizacji i obwodów Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka                          

w Sośniach w Zespole Szkół w Sośniach. 

9. Kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka                     

nad zabytkami: 

1) uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie połączenia 

samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach i Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sośniach zmieniona uchwałą nr XXI/184/2020 z dnia 30 października 2020 r.:                                                                                                                                                                       

W 2020 r. realizowano statut stanowiący załącznik do ww. uchwały. Podstawowym celem statutowym jest 

upowszechnianie kultury, sztuki, nauki, zachowywanie dziedzictwa kulturowego regionu, przygotowanie 

społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, w tym poprzez 

tworzenie miejsca spotkań, rozwoju społeczno-kulturalnego lokalnej społeczności, jak również zapewnienie 

obsługi bibliotecznej mieszkańców.                                                                                                                                          

Nie wszystkie zaplanowane zadania  na 2020 r. zostały przeprowadzone ze względu  na pandemię Covid-19, 

która spowodowała ograniczony dostęp do biblioteki i kultury. Opracowano gminny kalendarz imprez na rok 

2020 przy współpracy ze szkołami, sołectwami i organizacjami pozarządowymi. Zorganizowano dwie imprezy 

kulturalne: Koncert Bożonarodzeniowy i Dzień kobiet.                                                                                                        

Działały stałe formy kulturalne dla dzieci i młodzieży: realizacja projektu dla przedszkolaków ,,Mała książka-

wielki człowiek”, gminny konkurs plastyczny dla dzieci ,,Mikołajkowy kubek”, warsztaty taneczne, warsztaty 

plastyczne, lekcje biblioteczne, gry planszowe i zabawy.                                                                                               
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Wdrożono ofertę kulturalną dla czytelników dorosłych: spotkanie z podróżniczką Jagodą Koprowską, warsztaty  

rękodzielnicze przy współpracy z KGW w Sośniach - stroiki na święto zmarłych (w październiku)                                     

i mikołajkowe skrzaty na mikołajki (w grudniu), zajęcia ruchowe – fitness, joga i zumba.                                 

Gromadzono, opracowywano i udostępniano zbiory biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz 

zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych. W 2020 r. w placówkach bibliotecznych (biblioteka i dwie czynne filie 

biblioteczne) zarejestrowano 887 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 12 933 woluminów. 

2) uchwała nr XVII/153/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia zamiaru 

likwidacji filii bibliotecznych w Granowcu, w Cieszynie i w Chojniku Gminnego Ośrodka Kultury                            

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach zmieniona uchwałą nr XVIII/160/2020 z dnia                                             

10 lipca 2020 r.:                                                                                                                                                      

Zawiadomienie z 19 czerwca 2020 r. ze zmianą 10 lipca 2020 r. o zamiarze likwidacji z dniem 31 grudnia     

2020 r. trzech filii bibliotecznych w Granowcu, w Cieszynie i w Chojniku wraz z uzasadnieniem zostało 

podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośnie,                      

w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośniach, na stronie BIP Urzędu Gminy 

Sośnie oraz na stronie BIP Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach.                                                                                                                     

Wójt Gminy Sośnie 17 lipca 2020 r. wystąpił do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną 

Biblioteką Publiczną w Sośniach o opinię w sprawie likwidacji ww. filii bibliotecznych. 17 sierpnia 2020 r. 

wpłynęła opinia negatywna. Przeprowadzona procedura umożliwiła opracowanie uchwały nr XXI/184/2020 

Rady Gminy Sośnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie likwidacji trzech filii bibliotecznych Gminnego 

Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach zlokalizowanych w Granowcu, w Cieszynie                     

i w Chojniku oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach 

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 8207).                                                                                                                     

Na mocy ww. uchwały 31 grudnia 2020 r. zakończyły działalność wszystkie dotychczas działające na terenie 

Gminy Sośnie filie biblioteczne.  

10. Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

11. Targowiska i hale targowe: 

1) uchwała nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej:   

Rada gminy może uchwałą wprowadzić  pobór opłaty targowej. Płacą ją osoby fizyczne, osoby prawne                          

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach – poza 

budynkami lub w ich częściach. Pobór opłaty odbywa się w formie inkasa.                                                                               
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W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w 2020 r. (pandemia COVID-19) wprowadzono znaczne 

ograniczenia w handlu na targowiskach i wpływy z opłaty targowej wyniosły 100,00 zł. 

12. Zieleń gminna i zadrzewienia: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

13. Cmentarze gminne: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa                                                       

i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego: 

1) uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnie za udział 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub Gminę:                                                                                                                                                                                                                                       

W 2020 r. członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, mającej siedzibę na terenie Gminy Sośnie przysługiwał 

ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 10,00 zł za 1 godz. oraz w szkoleniu 

pożarniczym – w kwocie 5,00 zł za 1 godz. Szczegółowe wyliczenie wysokości ww. ekwiwalentu odbywało się 

na podstawie zarządzenia nr 29/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wykonania 

uchwały nr XIII/60/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnie za udział                         

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną                            

lub Gminę.                                                                                                                                                                              

Ekwiwalent pieniężny wypłacony w roku 2020 obejmował kwotę za 1 128 godz. udziału w akcjach oraz 532 

godz. udziału w szkoleniach. Do wyliczenia jego wysokości za kolejne kwartały wykorzystywano wnioski 

składane przez jednostki OSP. 

15. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

16. Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej                               

i prawnej: 
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1) uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Sośnie w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sośniach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego:                                             

Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej państwa, realizujący trzy główne cele: poprawa 

sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę. W ramach programu 

"Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 

zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Środki na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa. 

W 2020 r. ośrodek wypłacił 14 206 świadczeń na kwotę 7 103 475,52 zł. 

2) uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności                   

za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Sośniach,                                                                                                                  

3) uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Sośniach oraz nadania mu statutu:                                                                                           

Od 2 stycznia 2020 r. działa Gminny Żłobek w Sośniach, który powstał w ramach projektu „Pierwszy 

Publiczny Żłobek w Gminie Sośnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku obostrzeń 

przeciwepidemicznych placówka ta funkcjonowała w 2020 r. osiem miesięcy. Żłobek zapewnia dzieciom 

właściwą opiekę przez wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą. W minionym roku 16 uczęszczających do żłobka 

dzieci korzystało m.in. z doskonale wyposażonej sali zabaw, sypialni, stołówki – stworzonej ze względu                   

na sanitarne obostrzenia przeciw COVID-19, by zapewnić bezpieczne warunki spożywania posiłków.                         

W trakcie 2020 r. wyposażono żłobek w projektor, zabawki, stoliki, krzesełka, szafki szatniowe i inny drobny 

sprzęt kuchenny. Wykonano także opłotowanie placu zabaw dla dzieci poniżej 3 roku życia. 

17. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania                     

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej: 

1) uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki:                                                              

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego na obszarach wiejskich. Są to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy, które dostępne są wyłącznie dla sołectw i przeznaczone na przedsięwzięcia 

poprawiające warunki i  jakość życia mieszkańców wsi. Podstawą do wyodrębnienia w budżecie gminy 

środków z przeznaczeniem na fundusz sołecki jest podjęcie przez radę gminy uchwały, w której wyrazi ona 

zgodę na wyodrębnienie funduszu. Na podstawie uchwał Rady Gminy Sośnie fundusz sołecki w gminie 

realizowany jest corocznie od początku jego funkcjonowania tj. od 2009 r.                                                                          

W realizacji funduszu sołeckiego w roku 2020 wzięło udział 17 sołectw zgłaszając do realizacji                                       
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52 przedsięwzięcia, na łączną kwotę 368 615,15 zł.  Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego wyniosła  366 815,07 zł.                                                            

2) uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej:                                                                            

Na mocy ww. uchwały w 2020 r. Gmina Sośnie działała w ramach Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej, utworzonej przez 24 jednostki samorządu terytorialnego. 

3) uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli 

kontynuacji członkostwa Gminy Sośnie w Stowarzyszeniu „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”                          

z siedzibą w Miliczu w okresie programowania 2014-2020:                                                                                        

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” ma strukturę trójsektorową, w skład której wchodzą 

przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego z terenów gmin: Cieszków, Krośnice, 

Milicz, Twardogóra, Żmigród (woj. dolnośląskie) oraz gmin: Odolanów, Sośnie, Przygodzice (woj. 

wielkopolskie). Partnerzy współpracują ze sobą od 2005 r. w ramach realizacji podejścia LEADER (oddolne 

planowanie i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszaru). Działają na spójnym geograficznie obszarze 

Doliny Baryczy, tworząc obszar działania partnerstwa. Obszar ten obejmuje gminy i powiaty, które łączą: rzeka 

Barycz, obszar Natura 2000, Park Krajobrazowy Doliny Baryczy. W 2020 r. stowarzyszenie kontynuowało 

działalność, korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO Rybactwo i Morze                            

oraz innych programów przyczyniających się do realizacji LSR oraz rozwoju obszaru Doliny Baryczy. 

4) uchwała nr XXX/162/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Sośnie w związku z pełnioną funkcją: 

Z pełnieniem funkcji sołtysa działającego bezpośrednio w terenie związane jest ponoszenie kosztów. Dieta 

stanowi formę rekompensaty wydatków jakie sołtys ponosi w związku z wykonywaniem czynności w ramach 

sprawowanej funkcji. W Gminie Sośnie diety dla sołtysów zróżnicowano w zależności od liczby mieszkańców 

sołectwa. W 2020 r. wydatki z tytułu wypłaty diet dla sołtysów wyniosły 66 720,00 zł. 

5) uchwała nr XXXIII/183/2016 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie przez Gminę Sośnie porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu 

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,                     

6) uchwała nr XVI/143/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody                       

na zawarcie przez Gminę Sośnie umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu                     

i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej:                                                                                                                                                                                                         

Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z Gminą Sośnie i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego 
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z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w 2020 r. realizowało projekt Regionalna Zintegrowana 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt założył utworzenie Geoportalu, który stanowić ma narzędzie 

dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców                     

za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej 

i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, 

szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta.                                           

W związku z wejściem w końcową fazę realizacji ww. projektu strony porozumienia, w tym Gmina Sośnie 

podjęła zobowiązanie do partycypowania w kosztach utrzymania powstałej infrastruktury w kolejnych 5 latach 

trwałości projektu. 

7) uchwała nr LV/313/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody                  

na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, 

wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej”,                                                                                                                                                    

8) uchwała nr LV/314/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody                  

na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki 

nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ww. uchwały stanowiły podstawę do realizacji w 2020 r. projektów profilaktyki zdrowotnej, dofinansowanych           

ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.                                                                       

18. Promocja gminy: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

19. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych                  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057): 

1) uchwała nr L/277/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

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

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji: 
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Zapisy ww. uchwały stanowiły podstawę do pracy nad powstaniem Programu współpracy Gminy Sośnie                        

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                   

na rok 2020, które trwały od 01.11.2019 r. do 15.11.2019 r. Zgodnie z zapisami uchwały, po wstępnym 

opracowaniu, projekt programu został przekazany podmiotom pozarządowym do konsultacji. Ogłoszenie                       

o konsultacjach umieszczone zostało na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie: www.sosnie.pl     

w zakładce ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośnie: www.bip.sosnie.pl w zakładce 

organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie. Konsultacje polegały                                       

na umożliwieniu wniesienia przez uprawnione podmioty uwag i wniosków do projektu programu na 

przygotowanym formularzu. W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski ani też uwagi.                             

Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, przygotowano ostateczny projekt programu 

współpracy na 2020 rok, który został przyjęty przez Radę Gminy Sośnie. 

2) uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020:                                                                                                     

Opis realizacji ww. uchwały w 2020 r. znajduje się we wcześniejszej części raportu – pkt III.15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw: 

Brak uchwał Rady Gminy Sośnie realizowanych w 2020 r. w ww. zakresie. 

2. Sprawy z zakresu zadań zleconych gminie na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.):                                                                                         

1) uchwała nr XX/174/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia                           

od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy 

Sośnie w ciągu drogi krajowej nr 25:                                                                                                                                     

Rada Gminy Sośnie podjęła uchwałę w związku z przyjęciem wykonywania przez gminę zadania z zakresu 

administracji rządowej, polegającego na zimowym utrzymaniu chodników w pasie drogi krajowej nr 25 

w miejscowości Chojnik. Szczegóły współpracy określało porozumienie nr O.PO.Z-14.4203.1.2020, zawarte                                

18 listopada 2020 r. na okres sezonu zimowego 2020/2021. Łączna długość chodników podlegających 

zimowemu utrzymaniu wynosiła 1,180 km. W 2020 r. nie wydatkowano środków na ww. zadanie. 

3. Sprawy z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy                                 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.): 

1) uchwała nr XIV/130/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2020 roku:                                                                                                                 

http://www.sosnie.pl/
http://www.bip.sosnie.pl/
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Uchwała określa sfinansowanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 

gminy. Zadanie było zrealizowane przez Powiat Ostrowski przy pomocy Gminy Sośnie, która w roku 2020 

udzieliła pomocy finansowej w wysokości 200.000,00 zł na remont drogi powiatowej nr P 5341 Sośnie-

Janisławice. 

2) uchwała nr XIV/131/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy 

dróg powiatowych: 

W uchwale zabezpieczono środki na pomoc finansową w 2020 r. dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie 

dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 5335 P                                 

i nr 5341 P w miejscowości Sośnie (odcinek długości 3,2 km) w wysokości 100.000,00 zł. 

3) uchwała nr XX/170/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2020 roku:                                                                                                     

Uchwała określa sfinansowanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w 2020 r. na 

terenie gminy. Zadanie było zrealizowane przy pomocy Gminy Sośnie, która w roku 2020 udzieliła pomocy 

finansowej w wysokości 50.000,00 zł na remont drogi powiatowej nr P 5338 Sośnie-Bogdaj. 

4) uchwała nr XX/175/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zawarcia przez 

Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych 

powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg:   

Zgodnie z aneksem nr 1/2020 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z 23 stycznia 2020 r. do porozumienia                                                           

z 1 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Ostrowski Gminie Sośnie prowadzenia spraw 

związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych na terenie gminy, Wójt Gminy Sośnie 

prowadził sprawy związane z zimowym  utrzymaniem dróg wg specyfikacji rzeczowo-ilościowej w ramach 

dotacji określonej w budżecie powiatu.                                                                                                                           

Całkowity koszt realizacji ww. zadania w 2020 r. wyniósł 138 840,00 zł. 

5) uchwała nr XX/176/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zawarcia przez 

Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia prac związanych 

z wykaszaniem trawy poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie:                                         

Zgodnie z aneksem nr 1/2020 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z 23 stycznia 2020 r. do porozumienia z dnia                     

17 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Ostrowski Gminie Sośnie prowadzenia spraw 

związanych z wykaszaniem trawy poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy, Wójt Gminy Sośnie 

prowadził sprawy związane z  wykaszaniem trawy poboczy przy drogach powiatowych wg specyfikacji 

rzeczowo-ilościowej w ramach dotacji określonej w budżecie powiatu. 
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Całkowity koszt realizacji ww. zadania w 2020 r. wyniósł 25 188,00 zł. 

 

Sośnie, 25 maja 2021 r.                                                                                               WÓJT 

                                                                                                                          /-/ Stanisław Budzik 


