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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, przedstawiam Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 

2021. Raport, według ustawowej definicji, ma być rodzajem 

sprawozdania z działalności burmistrza, w szczególności w zakresie 

realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. Czyniąc jednak zadość ustawowej jego nazwie, 

w niniejszym dokumencie zawarto również garść informacji i danych 

zarysowujących stan gminy na innych płaszczyznach, co pozwoliło 

wzbogacić go o ogólny obraz całości, jaką jest Gmina Oborniki.  

Raport ten ma szczególny charakter ze względu na pandemię wywołaną przez wirus 

SARS-CoV-2, towarzyszącą naszemu społeczeństwu od marca 2020 r. Podobnie 

jak we wspomnianym roku 2020, sytuacja globalna w roku 2021 była zdominowana 

przez pandemię koronawirusa. Dla Gminy Oborniki i jej mieszkańców był to czas próby 

i mierzenia się z  nowymi wyzwaniami, a przede wszystkim z różnego rodzaju ograniczeniami.  

Można powiedzieć, że rok 2021 minął nam „na dystans i zdalnie”. Zostaliśmy zmuszeni 

do zminimalizowania kontaktów społecznych, przez co mogliśmy organizować zaplanowane 

spotkania w szerokim gronie tylko w określonym reżimie sanitarnym. Odczuwalne obostrzenia 

wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły funkcjonowania oświaty, 

administracji i kultury. Sytuacja uległa poprawie w momencie rozpoczęcia Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID-19. Dzięki temu pod koniec 2021 r. większość obszarów naszego życia 

wróciła do wcześniejszej aktywności.  

Mimo panującej w 2021 r. pandemii realizowane były najważniejsze zadania służące 

mieszkańcom. Urząd Miejski w Obornikach oraz pozostałe jednostki działały sprawnie, a ich praca 

została jedynie przeorganizowana, tak by chronić zdrowie mieszkańców i pracowników. 

Ponadto trwały remonty, przebudowy dróg gminnych, ośrodków kultury, mieszkań komunalnych 

oraz infrastruktury oświatowej i sportowej. Realizowano inwestycje już zaczęte, rozpoczęto nowe 

oraz przygotowywano dokumentacje inwestycji planowanych na kolejne lata. Niewątpliwie 

ten trudny czas był dla Gminy Oborniki sprawdzianem skuteczności działań podejmowanych 

dla jej rozwoju.  

Dzięki informacjom zawartym w niniejszym Raporcie wraz z uwzględnieniem licznych 

działań, jakie Gmina Oborniki w tym trudnym pandemicznym czasie podjęła, mam nadzieję, 

że dokument ten stanowić będzie dla Państwa zbiorcze źródło informacji o Gminie Oborniki. 

      

                 Z poważaniem 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Mieszkańcy każdej gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina 

ma osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność. 

Do zakresu działania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego należą wszystkie 

sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Prócz zadań własnych, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty, 

Gmina Oborniki realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także 

z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

Może również zawierać porozumienia z Powiatem Obornickim i Województwem Wielkopolskim,  

w celu wykonywania zadań z zakresu właściwości tych jednostek organizacyjnych, a także 

współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Na terenie gminy, prócz Obornik, położonych jest 56 miejscowości, które tworzą 

45 jednostek pomocniczych – sołectw: 

 

 

Dla realizacji swoich zadań gmina może tworzyć również gminne jednostki organizacyjne. 

W 2021 r. w Gminie Oborniki funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne (realizacja zadań 

przez jednostki została opisana w poszczególnych działach niniejszego Raportu): 

1. Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, 

2. Obornickie Centrum Sportu, ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki, www.ocs.oborniki.pl, 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 

64-600 Oborniki, www.opsoborniki.pl, 

4. Przedszkole nr 1 „Bajeczka” w Obornikach, ul. Droga Leśna 29, 64-600 Oborniki, 

www.bajeczka.oborniki.pl, 
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5. Przedszkole nr 4 „Bajka” w Obornikach, ul. Stanisława Staszica 23, 64-600 Oborniki, 

www.przedszkole4.oborniki.pl, 

6. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, ul. Konstantego 

Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki, www.schroniskoazorek.pl, 

7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, ul. Szkolna 7, 

64-600 Oborniki, www.sp2.oborniki.pl, 

8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 

64-600 Oborniki, www.sp3.oborniki.pl, 

9. Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki, 

www.zsp.oborniki.pl, 

10.  Urząd Miejski w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, 

www.oborniki.pl, www.bip.umoborniki.nv.pl, 

11.  Zespół Przedszkoli w Obornikach, ul. Młyńska 2b, 64-600 Oborniki, 

www.zespolprzedszkolioborniki.szkolnastrona.pl, 

12.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie, Chrustowo 13, 64-606 Chrustowo, 

www.spchrustowo.oborniki.pl, 

13.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie, Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo,  

14.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie, Maniewo 60, 64-605 Maniewo, 

www.spmaniewo.superszkolna.pl, 

15.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu, Objezierze 8, 64-600 Objezierze, 

www.spobjezierze.oborniki.pl, 

16.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycynie, Sycyn 26a, 64-606 Sycyn, www.spsycyn.pl, 

17.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie, ul. Dworcowa 42, 64-600 Rożnowo, 

www.zsroznowo.oborniki.pl, 

18.  Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, ul. Objezierze 3, 64-600 Objezierze, 

www.zs.objezierze.pl, 

19.  Żłobek Miejski w Obornikach, ul. marsz. J. Piłsudskiego 56a, 64-600 Oborniki, 

www.zlobek.oborniki.pl. 

Zadania gminne wykonują również poniższe instytucje kultury: 

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki im. Antoniego Małeckiego, ul. Mikołaja 

Kopernika 10, 64-600 Oborniki, www.biblioteka.oborniki.pl, 

2. Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki, www.ook.oborniki.pl, 

oraz gminne spółki: 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.,  

ul. Stanisława Staszica 41, 64-600 Oborniki, www.pwik-oborniki.pl, 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Obornikach, 

ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki, www.pgkim.info, 

3. Zakład Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki, 

www.zukoborniki.nowybip.pl. 

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (dalej: PWiK) są: 

http://www.schroniskoazorek.pl/
http://www.oborniki.pl/
http://www.zsroznowo.oborniki.pl/
http://www.pgkim.info/


Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 - INFORMACJE OGÓLNE  

 

www.oborniki.pl                                                                                                                                                     5 

− produkcja i zaopatrzenie w wodę pitną ludności, przemysłu i rolnictwa na terenie miasta 

i gminy Oborniki, 

− odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych w zakresie istniejących 

urządzeń oczyszczających oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Obornikach, 

− eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz sieci wodociągowych, 

− wykonawstwo usługowe instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sieci 

wodno-kanalizacyjnych, 

− usługowe projektowanie, nadzór, wykonawstwo i montaż urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych, 

− utrzymanie, organizacja funkcjonowania i zarządzanie Centrum Rekreacji Oborniki. 

Działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dalej: PGKiM) to m.in.: 

− zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnymi należącymi do zasobu 

mieszkaniowego Gminy Oborniki oraz budynkami mieszkaniowymi należącymi 

do wspólnot mieszkaniowych, 

− wywóz odpadów stałych i płynnych, 

− zarządzanie cmentarzem komunalnym i usługi pogrzebowe, 

− zarządzanie Targowiskiem Miejskim w Obornikach. 

Ponadto w 2017 r. aktem notarialnym z 10 listopada 2017 r. powołana została spółka Zakład 

Usług Komunalnych w Obornikach Sp. z o.o. (dalej: ZUK). Jej wspólnikami są: PGKiM (99% 

udziałów) i PWiK (1% udziałów). Swoją siedzibę ZUK ma przy ul. Lipowej 19 w Obornikach, jest 

spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością i wykonuje zadania własne Gminy 

Oborniki w trybie niekonkurencyjnym. 

Do zadań ZUK należy: 

− zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich, 

− sprzątanie miasta, 

− utrzymanie porządku i czystości wraz z pielęgnacją terenów zielonych Łazienek 

Obornickich, 

− administrowanie dworcem autobusowym w Obornikach, 

− utrzymanie porządku i czystości toalety miejskiej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

w Obornikach. 

DEMOGRAFIA 

Na podstawie danych na dzień 31 grudnia 2021 r. gminę Oborniki zamieszkiwało stale 32 390 

osób, z czego 16 624 – a więc 51,32% – to mieszkańcy samych Obornik. Wartość tego udziału 

na koniec lat poprzednich wynosiła: 51,77% w 2020 r., 52,33% w 2019 r. i 52,66% w 2018 r., 

co w wartościach bezwzględnych wyraża się spadkiem liczby mieszkańców samych Obornik 

w roku raportowanym względem roku 2020 o 244 osoby, natomiast względem roku 2018 – o 626 

osób.  

Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Oborniki (z wyłączeniem miasta Oborniki), 

prezentowana w formie wykresu oraz tabeli, uwzględnia zamieszkiwanie stałe według stanu na 

dzień 31 grudnia 2021 r. Porównanie danych z zestawieniami ujętymi w raportach za lata 2019-

2020 wykazuje, że po raz kolejny największy przyrost liczby ludności w wartościach bezwzględnych 

odnotowało sołectwo Bogdanowo – 48 osób (2,99% liczby ludności), 69 w roku poprzednim 

(4,43% liczby ludności). W drugim w kolejności Sołectwie Uścikowo przybyło względem ubiegłego 
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roku 31 osób (3,40% liczby ludności), wobec 17 w roku poprzednim (1,93% liczby ludności). 

Sołectwo Słonawy, ze wzrostem liczby ludności o 27 osób w 2020 r., co stanowiło 7,12% liczby 

mieszkańców, stało się liczniejsze w 2021 r. o kolejne 23 osoby, co stanowi 5,74% liczby 

mieszkańców. 

 

Analiza danych w okresie od 2018 r. wykazuje, że spadek liczby ludności w każdym z ostatnich 

trzech lat odnotowano w sołectwach: Popowo, Kowanówko, Lulin i Objezierze, przy czym spadek 

ten szczególnie zauważalny jest w sołectwie Objezierze: 40 osób mniej w roku 2019, 15 osób – 

w roku 2020 oraz kolejnych 17 mieszkańców mniej na koniec roku 2021. 
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Sołectwa gminy Oborniki wg liczby mieszkańców  

(zameldowanie na pobyt stały – sortowanie wg stanu na 31 grudnia 2021 r.) 

SOŁECTWO 

stan na  

31 grudnia 

2019 r. 

stan na  

31 grudnia 

2020 r. 

stan na  

31 grudnia 

2021 r 

ZMIANA 

2020 do 2019 

ZMIANA 

2021 do 2020 

ROŻNOWO 1601 1634 1637 33 3 

BOGDANOWO 1487 1556 1604 69 48 

KOWANÓWKO 1410 1407 1399 -3 -8 

UŚCIKOWO 863 880 911 17 31 

DĄBRÓWKA LEŚNA, Bębnikąt, 
Mycin 

742 752 757 10 5 

OBJEZIERZE 740 725 708 -15 -17 

MANIEWO 504 518 512 14 -6 

ŁUKOWO 499 493 502 -6 9 

WARGOWO 478 468 476 -10 8 

POPÓWKO 458 455 448 -3 -7 

SŁONAWY 352 378 401 26 23 

LULIN 386 374 369 -12 -5 

OCIESZYN 373 378 367 5 -11 

KISZEWO 383 379 363 -4 -16 

GOŁASZYN, Antonin 337 346 346 9 0 

CHRUSTOWO 337 337 330 0 -7 

GÓRKA 316 337 316 21 -21 

NIECZAJNA, Sepno 316 298 309 -18 11 

ŻERNIKI 281 274 282 -7 8 

NOWOŁOSKONIEC 259 263 266 4 3 

BĄBLIN, Marylówka (osada 
leśna) 

259 263 263 4 0 

URBANIE, Zagaj (osada) 255 258 253 3 -5 

KOWANOWO 256 248 248 -8 0 

ŚWIERKÓWKI 229 224 217 -5 -7 

PACHOLEWO 199 201 205 2 4 

UŚCIKÓWIEC 183 184 185 1 1 

KISZEWKO 165 168 166 3 -2 

KOWALEWKO 161 158 159 -3 1 

BĄBLINEK 153 159 157 6 -2 

WYMYSŁOWO 149 148 148 -1 0 

SYCYN 150 151 147 1 -4 

OSOWO Nowe, Osowo Stare 131 133 135 2 2 

SŁAWIENKO 127 122 127 -5 5 

STOBNICA 114 114 117 0 3 

WYCHOWANIEC 112 115 117 3 2 

BĄBLINIEC, Lipka (osada) 110 111 112 1 1 

MARSZEWIEC 98 98 101 0 3 



Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 – INFORMACJE OGÓLNE 

 

8                                                                                                                                                    www.oborniki.pl 

SOŁECTWO 

stan na  

31 grudnia 

2019 r. 

stan na  

31 grudnia 

2020 r. 

stan na  

31 grudnia 

2021 r 

ZMIANA 

2020 do 2019 

ZMIANA 

2021 do 2020 

GOŁĘBOWO 97 99 102 2 3 

POPOWO 96 94 93 -2 -1 

ŚLEPUCHOWO 90 89 89 -1 0 

ŻUKOWO, Nowakowo 83 83 82 0 -1 

PODLESIE 74 75 73 1 -2 

NIEMIECZKOWO 57 60 59 3 -1 

WYPALANKI 55 55 56 0 1 

PRZECIWNICA, Dołęga 
(osada), Ruks Młyn 

53 54 52 1 -2 

Odsetek pełnoletnich mieszkańców gminy w 2021 r. wyniósł ogółem 78,72% (mężczyzn: 

37,52%, kobiet: 41,19%), w tym w wieku aktywności zawodowej 58,21% (mężczyzn: 30,60%, 

kobiet: 27,61%). Z końcem roku 2021 większość, tj. 41,28% grupy dorosłych mieszkańców gminy 

zamieszkiwała w mieście; w 2020 r. była to relacja odwrotna. W tej grupie nadal stwierdzić można 

było przewagę kobiet, w udziale wynoszącym 53,72% (51,71% w roku 2020, 53,53% w roku 2019). 

Rozkład płci w grupie 12 125 dorosłych mieszkańców wsi nadal pozostaje bardziej wyrównany, 

przy czym w 2021 r. minimalnie liczniejszą grupę (o 195 osób) stanowiły kobiety, podczas 

gdy w 2020 r. liczniejsi (o 206 osób) byli mężczyźni.  

Dzieci w wieku do 6. roku życia stanowiły 8,13% ogółu mieszkańców gminy (8,27% w roku 

2020), w tym chłopcy – 4,12%, dziewczynki – 4,01% populacji. Podobnie kształtował się udział 

w ogólnej liczbie mieszkańców gminy dzieci starszych, tj. w przedziale wiekowym 7 – 15 lat: 11,17% 

ogółu mieszkańców, w tym: chłopców – 5,87%, dziewczynek – 5,30%. Odsetek dzieci w wieku 

szkolnym z miasta i z terenów wiejskich jest zbliżony i wynosi: dzieci zamieszkujących w mieście – 

48,18%, dzieci mieszkających na wsi – 51,82%. 
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Mieszkańcy gminy Oborniki w wieku od 61. roku życia, w liczbie 7 347 osób stanowią 

22,68% ogółu mieszkańców. W roku 2020 grupa ta liczyła 7 233 osoby, co stanowiło 22,20% 

ogółu mieszkańców zameldowanych na stałe, a w 2019 było to 7 053 osób, co stanowiło 

odpowiednio 21,58%.  
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INFORMACJE FINANSOWE 

W 2021 r. planowane dochody budżetu Gminy Oborniki w kwocie 199 932 827,61 zł zostały 

zrealizowane w wysokości 201 532 870,92 zł, natomiast planowane wydatki w kwocie 

200 332 827,61 zł wykonano w wysokości 191 488 559,00 zł. 

Strukturę dochodów i wydatków w roku raportowanym przedstawiają poniższe wykresy: 

 

 

 

 

 
 

W 2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków 

transportowych oraz podatku leśnego do budżetu Gminy winno wpłynąć 30 495 762,57 zł, 

a wpłynęło 27 569 852,47 zł. 

103 512 391,53

62 879 465,29

34 553 124,00 587 890,10

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY OBORNIKI (w zł)

dochody własne dotacje z budżetu państwa subwencje dotacje z UE

39 853 400,00

34 650 826,58

2 899 931,25
3 440 660,36

5 649 186,55

17 018 386,79

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH (w zł)

PIT podatki i opłaty lokalne najem/dzierżawa CIT sprzedaż nieruchomości pozostałe



Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 - INFORMACJE OGÓLNE  

 

www.oborniki.pl                                                                                                                                                     11 

 

 

 

 

Podatek od 
nieruchomości
24 547 224,29

Podatek rolny
1 328 428,17

Podatek leśny
412 366,59

Podatek od środków 
transportowych

1 281 833,42

STRUKTURA PODATKÓW LOKALNYCH (w zł)

2017 2018 2019 2020 2021

139 989 468,06
155 317 590,11

172 226 787,04
183 307 220,78

201 532 870,92

DYNAMIKA DOCHODÓW GMINA OBORNIKI W LATACH 2017-2021 
(w zł)
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172 700 110,28

18 788 448,72

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY OBORNIKI (w zł)

wydatki bieżące wydatki majątkowe

2017 2018 2019 2020 2021

143 770 377,09
166 795 683,56 163 652 606,30 172 234 383,61

191 488 559,00

DYNAMIKA WYDATKÓW GMINY OBORNIKI W LATACH 2017-2021 (w zł)
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DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 

I FINANSOWANE NIMI WYDATKI MAJĄTKOWE (w zł) 

 

 

Gmina Oborniki otrzymała w 2020 r. środki w kwocie 1 794 449,15 zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (RFIL), z których w 2021 r. uzyskała odsetki. Z powyższych środków 

dofinansowano następujące przedsięwzięcia: 

− przebudowa drogi gminnej w Żukowie – koszt zadania to kwota 413 891,77 zł, z tego 

środki z RFIL wyniosły 322 825,05 zł (zrealizowane w 2020 r.), 

− modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, w tym wymiana posadzki 

sportowej – koszt zadania to kwota 289 128,58 zł, z tego środki z RFIL wyniosły 

271 383,98 zł (zrealizowane w 2020 r.), 

2017 2018 2019 2020 2021

18 865 721,30

34 546 965,40

13 655 708,09
10 354 189,06

18 788 448,72

DYNAMIKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2017-2021 (w zł)

dochody 2020 rok wydatki 2020 rok dochody 2021 rok wydatki 2021 rok

1 794 449,15

594 209,03

109,83

1 200 349,95
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− przebudowa ul. Staszica wraz z odwodnieniem w Obornikach - przedsięwzięcie 

przewidziane do realizacji w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury na terenie 

Gminy Oborniki – koszt zadania to kwota 1 060 392,16 zł, z tego środki z RFIL wyniosły 

700 349,95 zł (zrealizowane w 2021 r.), 

− modernizacja hali sportowej przy ul. Obrzyckiej w Obornikach –  koszt zadania to kwota 

945 403,32 zł, z tego środki z RFIL wyniosły 500 000,00 zł (zrealizowane w 2021 r.). 

 

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I FINANSOWANE NIMI WYDATKI 

(w zł) 

 

 

Struktura wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z funduszu przeciwdziałania 

COVID 19: 

− realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” - 736 096,77 zł, 

− transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja 

punktów informacji telefonicznej – 26 536,00 zł, 

− działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 

19 907,00 zł. 

Niewykorzystane środki w kwocie 263 503,23 zł zostaną zrealizowane w ramach budżetu 

na rok 2022. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację Programu „Laboratoria 

przyszłości”. 

 

  

 

dochody wydatki

1 046 043,00

782 539,77
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-15 000 000,00

-10 000 000,00

-5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

2017 2018 2019 2020 2021

-3 780 909,03

-11 478 093,45

8 574 180,74
11 072 837,17 10 044 311,92

WYNIK BUDŻETU GMINY OBORNIKI W LATACH 2017-2021 (w zł)

2017 2018 2019 2020 2021

29 530 803,82

43 925 702,50

29 724 500,62 29 798 481,29

24 501 192,89

KWOTA DŁUGU GMINY OBORNIKI W LATACH 2017-2021 (w zł)
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ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ OBORNIKI  

NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2021 R. (w zł) [1] 

Tytuł projektu / 
Jednostka realizująca / 

Źródło finansowania 

Wartość 
projektu 
z umowy 

dofinasowania 

Z ostatecznego rozliczenia Wartość 
środków,  

które  
wpłynęły 
w 2021 r. 

Wartość 
projektu 

Wartość  
dofinansowania 

Wkład 
własny 

„Rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej na 

terenie Łazienek Obornickich”/ 
Urząd Miejski w Obornikach /  

WW,EFMR 2014+/ 

299 999,95 299 999,95 143 378,00 156 621,95 143 378,00 

Kwalifikacje zawodowe kluczem 
do sukcesu – wspieramy rozwój 

kształcenia zawodowego 
w MOF Poznania / 

Zespół Szkół w Objezierzu / 
UMWW, WRPO 2014+/ 

279 146,91 279 146,91 242 437,91 36 709,00 23 179,15 

„Gmina wspiera zawodowców 
w Zespole Szkół w Objezierzu” / 

Zespół Szkół w Objezierzu / 
UMWW, WRPO 2014+/ 

309 525,50 Projekt w trakcie realizacji 130 000,00 

„Wyposażenie placówek 
oświatowych w nowoczesny 

i wysokospecjalistyczny sprzęt 
technologiczny” / 

Zespół Szkół w Objezierzu / 
SWW,WRPO 2014+/ 

269 717,43 Projekt w trakcie realizacji 21 332,95 

Poprawa dostępu do usług 
społecznych wspierających rodzinę 

i rodzinną pieczę zastępczą na 
terenie MOF Poznania – 

EDYCJA II / 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Obornikach / 
UMWW, WRPO 2014+/ 

484 910,97 Projekt w trakcie realizacji 70 000,00 

Razem 1 643 300,76 579 146,86 385 815,91 193 330,95 387 890,10 

 

[1]  Skróty użyte w tabelach oznaczają: WW - Województwo Wielkopolskie, EFMR - Europejski Fundusz Morski 
i Rybacki, SWW - Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.  
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ZESTAWIENIE POSIADANYCH UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R. 

Lp. Udziały Liczba (szt.) Wartość (zł) 

1.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    9 4 500,00 

2.  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Obornikach Sp. z o.o. 

845 408 84 540 800,00 

3.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

3 299 1 649 500,00 

4.  Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 20 4 000,00 

5.  
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
„KZN – Zachodni”  Sp. z o.o. 

60 000 3 000 000,00 

 

 

W roku 2017 nastąpił spadek, spowodowany sprzedażą działki nr 1/2 wraz z budynkiem 

położonych w Gołaszynie. 

W roku 2018 odnotowano znaczny wzrost związany z zakończeniem inwestycji: Poznańska 

Kolej Metropolitarna, budowa budynku komunalnego, budowa ścieżki pieszo-rowerowej. 

Natomiast w roku 2019 powiększenie majątku Gminy związane było z zakończeniem 

inwestycji dotyczących: budowy Węzła Przesiadkowego Oborniki Miasto i Wargowo, modernizacji 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, budowy ul. dr. J. Żelaski 

i ul. Podgórze w Kowanówku oraz budowy świetlicy i filii biblioteki w Ocieszynie. 

W roku 2020 nastąpił nieznaczny spadek spowodowany sprzedażą mienia (lokali mieszkalnych 

wraz z udziałem w gruncie) oraz przekazaniem sprzętu użytkownikom biorącym udział 

w projekcie, pn. „Internet Bliżej Ciebie”, który zakończył się w 2020 r.  

Zaś w roku 2021 mamy nieznaczny wzrost i jest on związany z zakończeniem inwestycji: 

modernizacja monitoringu miasta Oborniki oraz przebudowa ulic w tym m.in.: Staszica i Szkolna 

w Obornikach. 
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CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH 

Gmina Oborniki jest członkiem 13 związków i stowarzyszeń: 

1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych 

organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 r. 

i obecnie skupia 119 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Gmina Oborniki przystąpiła 

do Stowarzyszenia w roku 2004. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych 

szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw 

skierowanych na rozwój Wielkopolski.  

2. Związek Gmin Wiejskich RP  

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy 

wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej 

organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów 

wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania 

za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. 

Działania Związku są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji 

z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, 

jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat 

działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Gmina Oborniki została 

członkiem Związku w 2004 r. 

3. Związek Miast Polskich 

Związek Miast Polskich jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą obecnie 

ponad 350 miast. Gmina Oborniki stała się członkiem Związku w roku 2004. Związek jest 

stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego 

oraz dążenie do gospodarczego i społeczno – kulturalnego rozwoju miast polskich. Skutecznie 

wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego 

oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania 

samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracuje z wieloma podmiotami 

publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia 

przez nie usług publicznych najwyższej jakości. 

4. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

Statut Związku został zarejestrowany 30 września 2010 r. Do zadań Związku należało 

planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 

Swarzędz oraz miasto Poznań.  

W marcu 2021 r. miasto Poznań zdecydowało się wyjść ze Związku. Gmina Oborniki z dniem 

31 grudnia 2021 r. opuściła struktury Związku, a z dniem 1 stycznia 2022 r. Związek przeszedł 

w stan likwidacji. 

5. Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” 

Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu 

został utworzony przez 23 uczestników: Miasto Poznań oraz powiaty: grodziski, kościański, 

nowotomyski, obornicki, poznański i gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk 

Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki, Rogoźno, 

Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem, Tarnowo Podgórne. Związek powstał 28 czerwca 2021 r. 

z chwilą publikacji Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia Statutu 
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Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 5160. Zadaniem Związku jest 

zaspokajanie potrzeb uczestników Związku w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowo – gminnych przewozach pasażerskich.  

6. Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) 

powstało w czerwcu 1990 r. Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów 

w Polsce. Aktualnie zrzesza 275 jednostek lokalnych: 245 gmin z terenu województw: 

wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego 

oraz 30 wielkopolskich powiatów. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu 

terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego 

w realizacji zadań publicznych, działania edukacyjno – doradcze 

oraz informacyjno – wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych 

narzędzi zarządzania, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu 

nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie. Gmina Oborniki 

należy do Stowarzyszenia od 2004 r. 

7. Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 jest dobrowolnym, 

samorządnym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw – 55 samorządów, przez których 

teren przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic koło 

Katowic. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 

2007 r. w efekcie wieloletnich starań samorządowców, parlamentarzystów i organizacji 

pozarządowych zabiegających o powstanie drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 550 km 

przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. 

Realizacja drogi ekspresowej S11 jest inwestycją o kluczowym i strategicznym znaczeniu 

dla regionów, przez które ma przebiegać oraz stanowi jeden z najważniejszych ciągów 

komunikacyjnych łączących północ z południem naszego kraju. Stowarzyszenie zabiega więc 

o modernizację drogi krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspresowej, w nadziei na wzrost 

konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych i tym samym zaprzestanie dalszej ich 

peryferyzacji. Gmina Oborniki została członkiem Stowarzyszenia w roku 2007. 

8. Stowarzyszenie „Metropolia Poznań” 

Stowarzyszenie „Metropolia Poznań” jest stowarzyszeniem gmin i powiatów aglomeracji 

poznańskiej, do którego należą: Miasto Poznań, powiat poznański, gminy powiatu 

poznańskiego, Śrem, Szamotuły i Skoki oraz gminy i powiaty wykazujące silne związki 

z aglomeracją poznańską. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego 

oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie 

rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii oraz współpracy gmin i powiatów w tym 

zakresie. Gmina Oborniki należy do Stowarzyszenia od roku 2011. 
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9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (LGD) powstało 11 czerwca 

2008 r. jako organizacja, której podstawą funkcjonowania jest partnerstwo osób fizycznych 

i prawnych. Założycielami byli przedstawiciele sektorów społecznego, gospodarczego 

i publicznego – przedsiębiorcy, rolnicy, sołtysi, organizacje pozarządowe, parafie, instytucje 

kultury oraz gminy: Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół. W maju 2015 r. do gmin 

założycielskich dołączyła Gmina Suchy Las. Misją stowarzyszenia LGD jest propagowanie 

idei partnerstwa i współdziałania trzech sektorów gospodarczego, publicznego i społecznego, 

na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w celu 

rozwoju tego obszaru, zachowania walorów oraz poprawy warunków życia. LGD prowadzi 

nieodpłatne doradztwo i szkolenia dla osób zainteresowanych składaniem wniosków 

o dofinansowanie.  

10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”  

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” (LGR) powstało 10 listopada 2009 r., z inicjatywy Wójta 

Gminy Wągrowiec oraz Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki w celu realizowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Obszar LGR obejmuje 9 gmin tj.: Oborniki, 

Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec (gmina wiejska), Gołańcz, Margonin, Szamocin 

i Wyrzysk. 

11. Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 

Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) zostało założone 

w 2003 r. z inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej 

oraz najważniejszych poznańskich instytucji i przedsiębiorstw, związanych z turystyką. PLOT 

przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji 

poznańskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach 

turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą 

oraz poprzez organizowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy turystycznych 

i touroperatorów. Członkowie Stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju 

lokalnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości. Gmina Oborniki 

należy do Stowarzyszenia  od 2013 r. 

12. Globalna Sieć Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia WHO 

Globalna Sieć Miast Przyjaznych Starzeniu została ustanowiona w celu ułatwienia wymiany 

wiedzy i doświadczeń pomiędzy miastami, które starają się tworzyć dla swoich seniorów 

dostępne i integracyjne środowiska. Gmina Oborniki została wpisana na listę miast 

przyjaznych starzeniu w 2017 r. 

13. Wielkopolski Klaster Seniora 

Gmina Oborniki jest członkiem Wielkopolskiego Klastra Seniora od 2017 r. Głównym celem 

jego działania jest poprawa warunków życia seniorów poprzez scalanie wysiłków uczestników 

Klastra i aktywizowanie ich działalności w obszarze rynku senioralnego.  
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FUNDUSZ SOŁECKI 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw 

na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Podstawą prawną jego 

funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze 

zm.), która weszła w życie 20 marca 2014 r., zastępując ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 r. 

(Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 420 ze zm.), która weszła w życie 1 kwietnia 2009 r. 

W Gminie Oborniki fundusz sołecki wprowadzony został do realizacji w roku 2010. Dzięki niemu 

w sołectwach wykonywanych jest szereg ważnych dla mieszkańców wsi zadań i przedsięwzięć. 

O wyborze zadań corocznie decydują zebrania wiejskie, które ustalają poszczególne priorytety. 

W 2021 r. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 986 108,66 zł.  

Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia służące poprawie 

warunków życia mieszkańców i przede wszystkim muszą to być przedsięwzięcia mieszczące się 

w ramach zadań własnych gminy. Każde sołectwo zgłasza zadania we wniosku złożonym 

do burmistrza. Środki z funduszu można również przeznaczać na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. Każda gmina, która podjęła decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego, dostaje 

częściowy zwrot poniesionych w ramach tego funduszu wydatków (zwrot obejmuje wydatki 

z poprzedniego roku budżetowego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami im bogatsza jest gmina, 

tym ten zwrot jest mniejszy. Wysokość środków w funduszu sołeckim obliczana jest bowiem 

na podstawie wzoru, zgodnie z którym bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców i wykonane dochody 

gminy (tak wylicza się tzw. kwotę bazową). Ponadto, na podstawie danych z gmin z całej Polski, ustalana 

jest też tzw. średnia kwota bazowa w kraju. 

Gmina Oborniki w 2021 r. otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 210 760,72 zł 

w związku z realizacją funduszu sołeckiego w 2020 r. W 2022 r. Gmina wnioskowała o 238 074,88 zł 

zwrotu z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021. 

 W ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. sołectwa realizowały następujące zadania:  

Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Sołectwo Bogdanowo 44 387,26 

  

Zakup namiotu piknikowego na potrzeby sołectwa Bogdanowo  4 449,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie  16 130,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bogdanowo  203,70 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bogdanowo  2 358,51 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo  983,18 

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo  4 000,00 

Utrzymanie boiska w sołectwie Bogdanowo  4 500,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo  9 762,87 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bogdanowo  2 000,00 

Sołectwo Bąblin 21 678,11 

  

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąblin  6 716,07 

Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - 
kompleks sportowo rekreacyjny w sołectwie Bąblin 

6 000,00 

Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąblin  1 994,70 

Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w sołectwie Bąblin  3 794,91 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąblin  2 272,43 

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bąblin   900,00 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000301
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520420
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Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Sołectwo Bąbliniec 14 633,75 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Bąbliniec  386,03 

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąbliniec  2 681,95 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąbliniec  479,99 

Utrzymanie przystanku w sołectwie Bąbliniec  85,78 

Budowa drogi z Bąblińca do Bąblina (etap I)  11 000,00 

Sołectwo Bąblinek 7 095,72 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Bąblinek  95,96 

Utrzymanie przystanków w sołectwie Bąblinek  922,17 

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Bąblinek  6 000,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Bąblinek  77,59 

Zakup wyposażenia do ogródka rekreacyjnego w sołectwie Bąblinek  0,00 

Sołectwo Chrustowo 25 301,21 

  

Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Chrustowo   10 000,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo  7 992,05 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Chrustowo  203,29 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Chrustowo  1 994,70 

Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chrustowie  899,99 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Chrustowo  4 211,18 

Sołectwo Dąbrówka Leśna  41 746,34 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbrówka Leśna  555,90 

Oczyszczanie ulic w sołectwie Dąbrówka Leśna  534,60 

Prace remontowe w OSP  0,00 

Zakup środków czystosci do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna  100,00 

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa w sołectwie Dąbrówka Leśna  4 110,30 

Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Leśnej  2 000,00 

Utrzymanie wiat przystankowych w sołectwie Dąbrówka Leśna  445,26 

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Dąbrówka Leśna  1 078,20 

Zakup traktorka kosiarki wraz z przyczepą i pługiem do odśnieżania na 
potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna  

13 682,19 

Budowa oświetlenia ul. Św. Huberta w Dąbrówce Leśnej (projekt)   4 000,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Dąbrówka Leśna  3 309,91 

Zagospodarowanie boiska w sołectwie Dąbrówka Leśna  2 400,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Dąbrówka Leśna  4 529,98 

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Dąbrówka Leśna  5 000,00 

Sołectwo Gołaszyn 24 432,07 

  

Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Gołaszyn  14 750,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołaszyn  4 768,58 

Zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie Gołaszyn  3 670,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Gołaszyn  1 243,49 

Sołectwo Gołębowo 14 115,44 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo  356,90 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Gołębowo  100,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo  1 493,10 



Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 - INFORMACJE OGÓLNE  

 

www.oborniki.pl                                                                                                                                                     23 

Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołębowo  10 701,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Gołębowo  1 464,44 

Sołectwo Górka 24 333,41 

  

Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki - 
budowa boiska w sołectwie Górka - I etap  

22 000,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Górka  698,39 

Utrzymanie pomieszczeń swietlicy wiejskiej w sołectwie Górka  635,02 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Górka  1 000,00 

Sołectwo Kowanówko 46 865,08 

  
Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowanówko  1 482,30 

Budowa oświetlenia ulicy Harcerskiej w Kowanówku  45 382,78 

Sołectwo Kowanowo 14 467,15 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowanowo  4 996,01 

Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Kowanowo  0,00 

Zakup ławek w sołectwie Kowanowo  2 717,50 

Zakup koszy w sołectwie Kowanowo  3 120,00 

Oczyszczanie dróg na terenie sołectwa Kowanowo  500,00 

Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Kowanowo  86,98 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kowanowo  3 046,66 

Sołectwo Kiszewo 27 136,80 

  

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo  9 865,34 

Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kiszewo  4 000,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewo  2 661,48 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewo  189,00 

Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo  5 976,57 

Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa Kiszewo  4 444,41 

Sołectwo Kiszewko 17 110,60 

  

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Kiszewko  841,15 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiszewko  1 713,95 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko  4 068,50 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewko  1 687,00 

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej  7 300,00 

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Kiszewko  1 500,00 

Sołectwo Kowalewko 16 275,61 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Kowalewko  2 976,41 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko  1 308,45 

Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowalewko  5 000,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kowalewko  4 500,00 

Utrzymanie placu zabaw w Sołectwie Kowalewko  2 490,75 

Sołectwo Lulin 24 321,61 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Lulin  2 871,71 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Lulin  889,38 

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna   1 700,00 

Remont instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Lulinie  2 970,00 
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Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Lulin  15 890,52 

Sołectwo Maniewo 32 616,33 

  

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo  5 999,94 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Maniewo  965,88 

Remont sali dydaktycznej przy remizie OSP w sołectwie Maniewo  24 951,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Maniewo  699,51 

Sołectwo Łukowo 31 972,21 

  

Odśnieżanie dróg w sołectwie Łukowo  216,00 

Budowa oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo  21 887,47 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo  2 394,37 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Łukowo  5 474,37 

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Łukowo  2 000,00 

Utrzymanie boiska w sołectwie Łukowo  0,00 

Sołectwo Nowołoskoniec 21 668,72 

  

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec  8 957,87 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowołoskoniec  2 620,00 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nowołoskoniec  175,24 

Utrzymanie klimatyzacji - serwisowanie w sołectwie Nowołoskoniec  369,00 

Zakup wyposażenia dla OSP w sołectwie Nowołoskoniec  1 500,00 

Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Nowołoskoniec  7 503,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nowołoskoniec  543,61 

Sołectwo Niemieczkowo 9 206,44 

  

Zakup tłucznia na utwardzenie drogi w sołectwie Niemieczkowo 9 000,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Niemieczkowo  206,44 

Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Niemieczkowo  0,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Niemieczkowo  0,00 

Sołectwo Nieczajna 24 442,65 

  

Zakup wyposażenia dla OSP Nieczajna  960,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Nieczajna  6 549,23 

Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Nieczajna  677,10 

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w sołectwie Nieczajna  11 499,27 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Nieczajna  3 538,20 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Nieczajna  1 218,85 

Sołectwo Objezierze 40 906,97 

  

Zakup wyposażenia dla  OSP w sołectwie Objezierze  3 000,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Objezierze  11 685,38 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Objezierze  9 773,74 

Zakup koszy  700,00 

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Objezierze  2 395,90 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Objezierze  5 212,53 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Objezierze (zamiatanie)  1 994,70 

Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Objezierze  3 869,22 

Zakup serduszka na nakrętki  2 275,50 
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Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Sołectwo Osowo 14 860,72 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Osowo  998,50 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo  299,38 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Osowo  13 315,39 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Osowo  247,45 

Sołectwo Ocieszyn 27 025,06 

  
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Ocieszyn  21 249,47 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Ocieszyn  5 775,59 

Sołectwo Pacholewo 18 191,51 

  

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Pacholewo  2 449,29 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Pacholewo  1 578,55 

Zakup wyposażenia dla OSP Pacholewo  1 000,00 

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Pacholewo  8 219,57 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Pacholewo  3 644,10 

Utrzymanie budynku gospodarczego w sołectwie Pacholewo  1 300,00 

Sołectwo Podlesie 2 316,90 

  

Budowa ujęcia wody i wodociągu w Podlesiu  0,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Podlesie  1 746,42 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Podlesie  510,48 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podlesie  0,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Podlesie  60,00 

Sołectwo Popowo 5 110,68 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w sołectwie Popowo  498,76 

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Popowo  498,96 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Popowo  165,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popowo  1 499,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo  2 448,96 

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Popowo  0,00 

Sołectwo Popówko 31 128,53 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko  2 083,18 

Utrzymanie przystanków autobusowych w sołectwie Popówko  1 479,78 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Popówko  2 792,30 

Remont świetlicy wiejskiej w Popówku  11 790,00 

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko  11 499,27 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Popówko  1 484,00 

Sołectwo Przeciwnica 11 896,62 

  

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Przeciwnica  11 303,13 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Przeciwnica  593,49 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Rożnowo  367,04 

Zakup wiaty na ul. Cmentarnej w Rożnowie  5 999,94 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Rożnowo  5 253,95 

Budowa oświetlenia w Rożnowie ul.: Moniuszki i Paderewskiego 24 108,00 

Budowa oświetlenia w Rożnowie ul. Wł. Krzyżanowskiego (projekt)  3 500,00 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Rożnowo  7 854,92 
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Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Sołectwo Rożnowo 47 083,85 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Rożnowo  367,04 

Zakup wiaty na ul. Cmentarnej w Rożnowie  5 999,94 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Rożnowo  5 253,95 

Budowa oświetlenia w Rożnowie ul.: Moniuszki i Paderewskiego  24 108,00 

Budowa oświetlenia w Rożnowie ul. Wł. Krzyżanowskiego (projekt)  3 500,00 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Rożnowo  7 854,92 

Sołectwo Świerkówki 19 430,39 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Świerkówki  1 477,03 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Świerkówki  0,00 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Świerkówki  1 351,97 

Utrzymanie przystanków w sołectwie Świerkówki  457,50 

Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Świerkówki  5 499,99 

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Świerkówki  439,20 

Doposażenie świetlicy wiejskiej  2 318,00 

Utrzymanie boiska w sołectwie Świerkówki  585,60 

Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Świerkówki  7 301,10 

Sołectwo Sławienko 15 240,80 

  
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Sławienko 14 000,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych  w sołectwie Sławienko  1 240,80 

Sołectwo Słonawy 22 995,50 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Słonawy  0,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Słonawy  1 738,50 

Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Słonawy  5 658,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Słonawy  0,00 

Budowa wiaty drewnianej w sołectwie Słonawy etap II  15 599,00 

Zakup koszy na śmieci w sołectwie Słonawy  0,00 

Sołectwo Sycyn 16 717,16 

  

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Sycyn  6 669,92 

Utrzymanie poboczy dróg gminnych w sołectwie Sycyn  1 499,99 

Zakup oświetlenia do wiaty wiejskiej w sołectwie Sycyn  999,74 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Sycyn  287,65 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Sycyn  1 494,16 

Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sycynie  499,85 

Zakup materiałów do wiaty w sołectwie Sycyn  964,88 

Utrzymanie boiska w sołectwie Sycyn  4 300,97 

Sołectwo Stobnica 9 354,21 

  

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Stobnica  2 279,68 

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stobnica  3 550,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Stobnica  1 304,94 

Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Stobnica  493,26 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Stobnica  350,00 

Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa Stobnica  0,00 

Utrzymanie przystanku w sołectwie Stobnica  493,24 
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Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Stobnica  883,09 

Sołectwo Ślepuchowo 11 757,55 

  

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Ślepuchowo  1 264,80 

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ślepuchowo  962,75 

Zakupy do organizacji imprez kulturalno-oświatowych (namiot, ławki, stoły)  8 784,00 

Ustawienie pamiątkowego kamienia z okazji 600-lecia wsi w sołectwie 
Ślepuchowo  

746,00 

Sołectwo Uścikowo 44 114,53 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Uścikowo  736,27 

Projekt budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 187 w sołectwie Uścikowo  10 000,00 

Zakup sprzętu dla OSP Uścikowo  8 000,00 

Utrzymanie pomieszczń świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo  5 754,37 

Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Uścikowo  

12 586,64 

Ogrodzenie pojemników do segregacji w sołectwie Uścikowo  2 000,00 

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Uścikowo  1 100,00 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikowo  2 077,25 

Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Uścikowo  1 860,00 

Sołectwo Urbanie 21 583,09 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Urbanie  1 147,70 

Utrzymanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Urbanie  3 593,32 

Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Urbanie   15 621,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Urbaniu  1 221,07 

Sołectwo Uścikowiec 17 603,86 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Uścikówiec  879,71 

Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Uścikówiec  934,31 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Uścikówiec  897,00 

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości w sołectwie Uścikówiec  1 476,00 

Zakup zabudowy kuchennej do świetlicy wiejskiej w Uścikówcu  13 416,84 

Sołectwo Wymysłowo 16 436,57 

  
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Wymysłowo  3 414,42 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wymysłowo  13 022,15 

Sołectwo Wargowo 31 998,52 

  

Utrzymanie strony internetowej w sołectwie Wargowo  1 992,36 

Utrzymanie pomieszczeń swietlicy wiejskiej w sołectwie Wargowo  10 788,46 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Wargowo  6 633,52 

Utrzymanie przystanku w sołectwie Wargowo  2 769,26 

Doposażenie świetlicy wiejksiej   849,00 

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Wargowo  965,93 

Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wargowo  7 999,99 

Sołectwo Wychowaniec 14 786,75 

  

Utrzymanie boiska w sołectwie Wychowaniec  599,08 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Wychowaniec  187,67 

Budowa altany na boisku w sołectwie Wychowaniec 14 000,00 
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Fundusz Sołecki - wykonanie za 2021 r. 

Sołectwo Wykonanie 

Sołectwo Żerniki 22 453,09 

  

  

Utrzymanie boiska sportowego (wykaszanie) w sołectwie Żerniki  394,09 

Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Żerniki  5 000,00 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Żerniki  2 476,57 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Żerniki  672,64 

Zakup lustra drogowego w sołectwie Żerniki  972,32 

Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Żerniki  8 722,47 

Budowa oświetlenia w Żernikach - nowopowstałe osiedle (projekt)  3 965,00 

Kultywowanie tradycji mieszkańców sołectwa Żerniki  250,00 

Sołectwo Żukowo 13 393,66 

  

Utrzymanie zieleni w sołectwie Żukowo  587,38 

Utrzymanie drogi gminnej w sołectwie Żukowo  10 307,31 

Renowacja gabloty informacyjnej w sołectwie Żukowo  999,97 

Zakup sprzętu audiofonicznego w sołectwie Żukowo  1 499,00 

Sołectwo Marszewiec 13 955,15 

  

Zagospodarowanie terenu działki 447/9  10 027,27 

Organizacja imprez kulturalno - oświatowych w sołectwie Marszewiec  700,00 

Zakup barierek drogowych w sołectwie Marszewiec  991,13 

Utrzymanie zieleni w sołectwie Marszewiec  2 236,75 

Sołectwo Wypalanki 11 960,48 

  Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Wypalanki (etap I)  11 960,48 

Razem 986 108,66 

 

SOŁECKIE STRATEGIE ROZWOJU WSI 

 

W 2021 r. wypracowano Sołecką Strategię Rozwoju wsi Uścikówiec, która została przyjęta 

przez Radę Miejską w Obornikach uchwałą nr XLII/535/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. Sołecka 

Strategia Rozwoju wsi Uścikówiec w gminie Oborniki na lata 2021-2026 zwiększa szanse sołectwa 

na realizację działań w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, którego celem jest 

aktywizacja społeczności lokalnych do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz – 

przy wsparciu Gminy Oborniki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 

poprawa jakości życia na terenie miejscowości.  

Strategia zawiera: analizę zasobów miejscowości, analizę SWOT, analizę potencjału 

rozwojowego wsi, plan i program odnowy wsi oraz program krótkoterminowych działań 

do zrealizowania przez mieszkańców miejscowości. Strategia została opracowana przez członków 

– powołanej przez Zebranie Wiejskie wsi Uścikówiec – Grupy Odnowy Wsi, przy udziale 

mieszkańców miejscowości i Moderatora Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Jest to dokument otwarty, 

który ze względu na zmianę istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wsi może być 

uzupełniany i zmieniany. 
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

Gmina Oborniki uczestniczyła w przeprowadzeniu Narodowego Powszechnego Spisu 

Ludności i Mieszkań trwającego od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Po raz pierwszy w historii 

polskiej statystyki udział w spisie był obowiązkowy. Spisem objęci zostali mieszkańcy Polski – 

zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu 

za granicą. 

Przyjęto 21 zgłoszeń kandydatów na rachmistrzów terenowych, z czego wybrano 10 osób. 

W budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach utworzono 1 stanowisko do samospisu, 

a dla mieszkańców dostępne były też mobilne punkty spisowe, które działały podczas imprez 

sołeckich. Ponadto działało Gminne Biuro Spisowe, którego zadaniem było weryfikowanie danych 

adresowych oraz wsparcie merytoryczne rachmistrzów. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. był realizowany następującymi 

metodami: 

− obowiązkowo:  

• metodą samospisu internetowego (CAWI), 

− uzupełniająco:  

• metodą wywiadu telefonicznego (CATI), 

• metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). 

W noc spisową 25 września na terenie gminy Oborniki funkcjonowały punkty spisowe: 

w Urzędzie Miejskim w Obornikach oraz w świetlicy wiejskiej w Ocieszynie, gdzie w godzinach 

od 8.00 do 24.00 można było się spisać. Dodatkowo na obornickim Rynku ustawiono „spisobus”, 

w którym była możliwość wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 

i Mieszkań 2021. Osoby wykluczone cyfrowo mogły skorzystać z opcji „spisz się przez telefon”.  

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI 

Program współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (dalej: Program 

Współpracy) został przyjęty do realizacji na mocy uchwały nr XXV/340/20 Rady Miejskiej 

w Obornikach z 25 listopada 2020 r. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizowania 

zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w tej ustawie. 

Ustawodawca nałożył na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek, 

po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony przepisami ww. ustawy, uchwalania 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  

Program Współpracy, zgodnie z wymogami ustawy, określał cele, zasady, formy współpracy 

Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Przedstawiał priorytetowe zadania publiczne, będące 

przedmiotem współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną na ich realizację wysokość środków 

z budżetu Gminy. Program precyzował również tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. 

Konsultacje Programu Współpracy przeprowadzono zgodnie z zapisami uchwały 

nr LVIII/468/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia 
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szczegółowego sposobu konsultowania z Radą działalności pożytku publicznego i organizacjami 

pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Odbywały się one w dniach 5 listopada – 16 listopada 2020 r. 

i przeprowadzone zostały w formie elektronicznej z wykorzystaniem usługi poczty elektronicznej, 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i formularza elektronicznego portalu 

internetowego oraz przyjmowania pisemnych uwag w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach. 

Wniesione uwagi zostały uwzględnione w uchwalonej treści Programu Współpracy. 

Celem nadrzędnym współpracy Gminy Oborniki z podmiotami Programu Współpracy było 

zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Przedmiotem Programu Współpracy była realizacja przez Gminę Oborniki zadań publicznych 

o charakterze lokalnym. Współpraca z podmiotami Programu odbywała się w oparciu o: 

1. zasadę partnerstwa, oznaczającą dobrowolną współpracę równorzędnych sobie 

podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i wspólne osiąganie 

wytyczonych celów, 

2. zasadę pomocniczości, oznaczającą współpracę Gminy Oborniki z podmiotami Programu 

Współpracy, opartą na wspólnej chęci działań, dążących do jak najlepszych efektów 

w realizacji zadań publicznych w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 

3. zasadę suwerenności stron, oznaczającą prawo do niezależności i odrębności stron 

w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów, 

4. zasadę efektywności, oznaczającą wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych 

efektów realizacji zadań publicznych, 

5. zasadę uczciwej konkurencji, oznaczającą równorzędne traktowanie podmiotów 

konkurujących o realizację zadań publicznych, udzielanie tych samych informacji odnośnie 

wykonywanych działań, stosowanie tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych 

działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, 

6. zasadę jawności oznaczającą, że wszystkie możliwości współpracy z podmiotami Programu 

Współpracy były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 

stosowanych procedur i kryteriów podejmowanych decyzji. 

Współpraca Gminy Oborniki z podmiotami Programu Współpracy miała charakter finansowy 

i pozafinansowy. Do form współpracy pozafinansowej należały: wzajemne informowanie się Gminy 

Oborniki i podmiotów Programu Współpracy o kierunkach planowanych działań; konsultowanie 

z podmiotami Programu Współpracy projektów aktów prawa miejscowego Gminy Oborniki 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej oraz projektów rocznych lub wieloletnich 

programów współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego; udzielanie informacji o możliwościach 

finansowania z innych źródeł zadań realizowanych przez podmioty Programu Współpracy; 

udzielanie rekomendacji i patronatów organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego, współpracującym z Gminą Oborniki, 

które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł lub realizowały zadania na rzecz mieszkańców 

gminy; możliwość udziału Gminy Oborniki jako partnera w projektach dofinansowywanych 

z innych źródeł; możliwość wynajmowania lub użyczania przez Gminę Oborniki gruntów, lokali 
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komunalnych podmiotom Programu Współpracy na realizację zadań; możliwość użyczania 

przez Gminę Oborniki zasobów lokalowych pozostających w dyspozycji Gminy podmiotom 

Programu Współpracy na potrzeby realizacji działalności statutowej ww. podmiotów, 

z wyłączeniem działalności gospodarczej; promocja zadań i działalności podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego, w tym prowadzenie bazy danych podmiotów Programu 

Współpracy i wspólnego kalendarza imprez i przedsięwzięć organizowanych na terenie gminy; 

organizacja i wsparcie organizacji doradztwa, szkoleń i udzielania pomocy merytorycznej 

podmiotom Programu Współpracy.  

W zakresie współpracy finansowej zlecono realizację łącznie 61 zadań publicznych, 

wybranych spośród 77 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w 26 konkursach ogłoszonych przez Gminę 

Oborniki oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

czyli w trybie pozakonkursowym (tzw. „małych grantów”). Z dotacji udzielonych w ramach 

Programu Współpracy skorzystało w 2021 r. łącznie 29 organizacji.  

Ogółem na realizację 61 zadań publicznych zleconych do realizacji w 2021 r., w tym: siedmiu 

zadań zleconych w trybie art. 19a, przyznano środki w ramach dotacji w łącznej kwocie: 

2 819 380,36 zł. Środki finansowe na realizację zadań przekazano w łącznej kwocie 2 819 380,36 zł. 

Zadania z wykorzystaniem środków publicznych z budżetu Gminy Oborniki zrealizowano 

w łącznej kwocie 2 796 099,33 zł. 
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REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
 

W myśl art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 i 583) szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. W ramach 

budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części 

wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają 

uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. 

Realizacja budżetu obywatelskiego nie jest zadaniem obligatoryjnym w przypadku miast 

niebędących miastami na prawach powiatu. 

Na sesji 25 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Obornikach podjęła uchwałę nr XXXV/449/21 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Oborniki na 2022 r. W uchwale tej ustaliła zasady 

realizacji i tryb zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Oborniki 

na 2022 r., wymagania dotyczące tych projektów, procedury związane z ich oceną 

oraz przeprowadzaniem głosowania, ogłoszeniem jego wyników i ewaluacją. 

Zgodnie z ww. uchwałą w 2021 r. przeprowadzono procedurę według przyjętego 

harmonogramu:  

1. Kampania informacyjna (początek: 15.09.2021 r.), 

2. Zgłaszanie projektów (rozpoczęcie: 15.09.2021 r. g.12:00:00, zakończenie: 30.09.2021 r. 

g. 12:00:00), 

3. Weryfikacja zgłoszonych projektów (rozpoczęcie: 01.10.2021 r. g. 12:00:00, zakończenie: 

07.10.2021 r. g. 12:00:00), 

4. Prezentacja projektów (08.10.2021 r. g. 12:00:00), 

5. Głosowanie (rozpoczęcie: 08.10.2021 r. g. 12:00:00, zakończenie: 22.10.2021 r. 

g. 12:00:00), 

6. Ogłoszenie wyników (29.10.2021 r. g. 12:00:00). 

Na przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. przeznaczono łączną kwotę 

200 000,00 zł, przy czym koszt jednego zgłoszonego zadania nie mógł przekraczać 20 000,00 zł. 

Do realizacji zakwalifikowano 10 projektów (5 z terenu miasta i 5 z terenu wsi). Zadania 

te zostały wpisane do budżetu Gminy Oborniki na rok 2022. 
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Poniższa tabela zawiera zestawienie projektów zatwierdzonych do realizacji, wraz z liczbą 

oddanych głosów na poszczególne projekty. 

LP. 
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE 

DO REALIZACJI 

KWOTA  

(w zł) 

LICZBA GŁOSÓW 

ŁĄCZNIE WAŻNE NIEWAŻNE 

1.  
Popówko: Budowa altany przy świetlicy 

wiejskiej w Popówku 
18 000,00 517 513 4 

2.  

Oborniki: Budowa wiaty do rowerów 

przy Szkole Podstawowej nr 2 

im. Wojska Polskiego Obornikach 

20 000,00 495 480 15 

3.  
Maniewo: Bezpieczne boisko 

w Maniewie 
19 500,00 305 302 3 

4.  
Oborniki: Tor sprawnościowy przy 

Szkole Podstawowej nr 4 
19 999,80 279 271 8 

5.  

Oborniki: Budowa placu zabaw 

przy Szkole Podstawowej nr 3 

w Obornikach 

19 926,00 215 197 18 

6.  

Ocieszyn: Ogólnodostępny ogród 

sensoryczny w Ocieszynie, czyli 

poznawanie świata przez zmysły 

20 000,00 204 199 5 

7.  
Żerniki: Budowa pozbruku pod wiatą 

na terenie rekreacyjnym w Żernikach 
5 850,00 177 177 0 

8.  

Kiszewo: Doposażenie placu zabaw 

przy Publicznym Przedszkolu 

w Kiszewie 

20 000,00 126 122 4 

9.  Oborniki: Różowa skrzyneczka 19 985,00 77 77 0 

10.  

Oborniki: Altana - Wiata (Miejsce 

do grillowania – ochraniająca przed 

wiatrem, deszczem) 

19 250,00 77 70 7 

SUMA 182 510,80  
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REALIZACJA UCHWAŁ 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 i 583) wójt (burmistrz) wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami 

prawa, do których należą w szczególności: 

− przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

− opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, 

− określenie sposobu wykonywania uchwał, 

− gospodarowanie mieniem komunalnym, 

− wykonywanie budżetu, 

− zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwały rady 

gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

W 2021 r. Rada Miejska w Obornikach podjęła 153 uchwały. Spośród wszystkich podjętych 

uchwał 44 uchwały to uchwały zmieniające wcześniej uchwalone akty normatywne, w tym: 

− 13 uchwał zmieniających budżet Gminy Oborniki na rok 2021, przyjęty uchwałą 

nr XXVII/357/20 z dnia 30 grudnia 2020 r., 

− 12 uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2041, przyjętą 

uchwałą nr XXVII/356/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Ponadto Rada Miejska w Obornikach przyjęła obwieszczenie nr 1/2021 z 30.11.2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 9795 

z 13.12.2021 r.). 

Rada Miejska w Obornikach przyjęła również w 2021 r. następujące apele: 

− nr XXXVII/4/21 z 29.09.2021 r. w sprawie ujęcia w wydatkach majątkowych 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od Obornik do Żernik, 

− nr XXXVIII/5/21 z 27.10.2021 r. w sprawie nowelizacji art. 5c ustawy o samorządzie 

gminnym, 

− nr XXXVIII/6/21 z 27.10.2021 r. w sprawie połączenia tzw. „małej obwodnicy” z drogą 

wojewódzką ul. Łukowską do węzła tzw. „dużej obwodnicy” w Łukowie. 

Ogółem, podjęte uchwały realizowane były przez następujące komórki organizacyjne Urzędu 

Miejskiego w Obornikach oraz jednostki organizacyjne i spółki: 

1. Wydział Finansowy (FN): 40 uchwał; 

2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ROS): 27 uchwał; 

3. Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego (GMK): 25 uchwał; 

4. Wydział Planowania Przestrzennego (PLP): 15 uchwał; 

5. Wydział Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej (ONGM): 11 uchwał; 

6. Biuro Rady (BR): 9 uchwał; 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS): 7 uchwał; 
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8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA): 5 uchwał; 

9. Centrum Usług Wspólnych (CUW): 4 uchwały; 

10. Wydział Inwestycji i Rozwoju (IN): 3 uchwały; 

11. Biuro Promocji i Sportu (BPS): 2 uchwały; 

12. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Obornikach (PWiK): 2 uchwały; 

13. Biuro Spraw Społecznych (BSP): 1 uchwała; 

14. Biuro Pozyskiwania Funduszy (BPF): 1 uchwała; 

15. Biuro Obsługi Interesanta (BOI): 1 uchwała. 

Wszystkie uchwały zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego, a uchwały budżetowe 

i finansowe – do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Ponadto 60 uchwał zostało 

opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie uchwały 

opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach 

(www.bip.umoborniki.nv.pl). 

W 2021 r. Rada Miejska w Obornikach podjęła 9 uchwał dotyczących przyjęcia programów – 

rocznych lub wieloletnich (w tym 1 uchwała dotycząca przyjęcia regulaminu została unieważniona 

przez Wojewodę Wielkopolskiego). Gmina Oborniki realizowała w 2021 r. również programy, 

plany i strategie na podstawie uchwał podjętych we wcześniejszych latach. Informacje na temat 

realizacji polityk, programów i strategii zawarte są w poszczególnych działach niniejszego Raportu. 

Poniża tabela zawiera szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską 

w Obornikach w 2021 r. (informacja na temat realizacji uchwał według stanu na 16.05.2022 r.). 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały Wydział Realizacja uchwały 

1. 
Uchwała nr XXVIII/381/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 1286 

z 10.02.21 r. 

2. 

Uchwała nr XXVIII/382/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

3. 

Uchwała nr XXVIII/383/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIII/492/17 z dnia 25 stycznia 

2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

w Obornikach na Centrum Usług Wspólnych 

w Obornikach i nadania Statutu 

CUW 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXXIII/492/17 

z 25.01.17 r. 

 

4. 

Uchwała nr XXVIII/384/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

zmiany załącznika do uchwały nr XLVIII/752/18 Rady 

Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego 

w Obornikach 

CUW 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XLVIII/752/18 

z 28.03.18 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 1235 

z 09.02.21 r. 
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5. 

Uchwała nr XXVIII/385/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

nadania nazw ulicom w miejscowości Oborniki, gmina 

Oborniki 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Nadano nazwy ulicom (działkom): 

G.Zapolskiej, H.Modrzejewskiej, H.Czerny-

Stefańskiej. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 1236 

z 09.02.21 r. 

6. 

Uchwała nr XXVIII/386/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części 

nieruchomości położonej w miejscowości Kowalewko, 

gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy 

Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa użyczenia została podpisana 

01.03.21 r. 

7. 

Uchwała nr XXVIII/387/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części 

nieruchomości położonej w miejscowości Nieczajna, 

gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy 

Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa użyczenia została podpisana 

01.03.21 r. 

8. 

Uchwała nr XXVIII/388/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części 

nieruchomości położonej w miejscowości Kowanowo, 

gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy 

Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa użyczenia została podpisana 

01.03.21 r. 

9. 

Uchwała nr XXVIII/389/21 z 27.01.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części 

nieruchomości położonej w miejscowości Pacholewo, 

gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy 

Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa użyczenia została podpisana 

01.03.21 r. 

10. 

Uchwała nr XXIX/390/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

zatwierdzenia wniosku Burmistrza Obornik do Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie całości działania polegającego na objęciu 

przez Gminę Oborniki udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – 

Zachodni” Sp. z o.o. 

ONGM 

Uchwała wykonana. 

Złożono wniosek i otrzymano wsparcie 

finansowe na objęcie udziałów w tworzonej 

spółce. 

11. 

Uchwała nr XXIX/391/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

„KZN – Zachodni” Sp. z o.o. 

ONGM 
Uchwała wykonana. 

Akt notarialny został podpisany 16.04.21 r. 

12. 
Uchwała nr XXIX/392/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 2065 

z 09.03.21 r. 

13. 

Uchwała nr XXIX/393/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 
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14. 

Uchwała nr XXIX/394/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

FN 

Uchwała wykonana. 

Został złożony wniosek o zaciągnięcie 

pożyczki i udzielona została promesa. 

Umowa została zawarta 07.12.21 r. 

na modernizację oświetlenia wewnętrznego 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach. 

15. 

Uchwała nr XXIX/395/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

zwolnienia z części opłaty należnej za rok 2021 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży na terenie Gminy Oborniki 

BOI 

Uchwała wykonana. 

Uchwała została wprowadzona w życie. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 2066 

z 09.03.21 r.  

16. 

Uchwała nr XXIX/396/21 z 24.02.21 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr L/780/18 Rady Miejskiej w Obornikach 

z dnia 30 maja 2018 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 

zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

OPS 

Uchwała uchylona. 

Zmiana do uchwały nr L/780/18 

z 30.05.18 r. Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

poz. 2067 z 09.03.21 r. 

Uchylona uchwałą nr XLII/534/22 

z 26.01.22 r. 

17. 

Uchwała nr XXIX/397/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym 

dotyczącej powszechnych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS – CoV - 2 

BR 

Uchwała wykonana. 

Dotyczy petycji z 14.12.20 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Obornikach poinformował wnoszącego 

petycję o sposobie rozpatrzenia petycji 

i przekazał uchwałę z uzasadnieniem. 

18. 

Uchwała nr XXIX/398/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym 

dotyczącej powszechnych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS – CoV - 2 

BR 

Uchwała wykonana. 

Dotyczy petycji z 06.01.21 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Obornikach poinformował wnoszącego 

petycję o sposobie rozpatrzenia petycji 

i przekazał uchwałę z uzasadnieniem. 

19. 

Uchwała nr XXIX/399/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm! STOP 

zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej 

SZCZEPIONCE!” dotyczącej powszechnych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS – CoV - 2 

BR 

Uchwała wykonana. 

Dotyczy petycji z 05.01.21 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Obornikach poinformował wnoszącego 

petycję o sposobie rozpatrzenia petycji 

i przekazał uchwałę z uzasadnieniem. 

20. 

Uchwała nr XXIX/400/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Oborniki” 

IN 

Uchwała wykonana. 

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo 

energetyczne burmistrz opracowuje projekt, 

a następnie aktualizacje założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, a rada gminy uchwala 

założenia i aktualizuje do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. Rada Miejska w Obornikach 

podejmując niniejszą uchwałę, przyjęła 

aktualizację założeń. 
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21. 

Uchwała nr XXIX/401/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w przewozach 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

IN 

Uchwała wykonana. 

W dniu 18.07.19 r. weszła w życie ustawa 

z 16.05.19 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. Środki Funduszu 

przeznaczone są na dofinansowanie zadań 

własnych organizatora w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej przez dopłatę 

do ceny usługi. Zgodnie z art. 22 ust. 2 

ustawy, zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na linie komunikacyjne 

podlegające dopłacie ze środków Funduszu, 

musi być poprzedzone uzyskaniem zgody 

organu stanowiącego właściwego 

organizatora. Podejmując niniejszą uchwałę, 

Rada Miejska w Obornikach umożliwiła 

ewentualne ubieganie się o dofinansowanie 

swoich przewozów z Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych. 

22. 

Uchwała nr XXIX/402/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Dotyczy dz. nr 663/3 o pow. 15 m2. 

Umowa dzierżawy została zawarta 

22.03.21 r. 

23. 

Uchwała nr XXIX/403/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Dotyczy dz. nr 663/3 o pow. 16 m2. 

Umowa dzierżawy została zawarta 

22.03.21 r. 

24. 

Uchwała nr XXIX/404/21 z 24.02.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Dotyczy dz. nr 2095 o pow. 500 m2. 

Umowa dzierżawy została zawarta 

22.03.21 r. 

25. 
Uchwała nr XXX/405/21 z 31.03.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3236 

z 19.04.21 r. 

26. 

Uchwała nr XXX/406/21 z 31.03.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 
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27. 

Uchwała nr XXX/407/21 z 31.03.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad 

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych, mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Oborniki lub jej 

jednostkom podległym oraz wskazania organu 

uprawnionego 

FN 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, w stałej 

realizacji. 

Zmienia uchwałę nr LVI/860/18 z 

17.10.18 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3189 

z 16.04.21 r. 

28. 

Uchwała nr XXX/408/21 z 31.03.21 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVI/236/15 Rady Miejskiej 

w Obornikach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych oraz zwolnień w tym podatku 

FN 

Uchwała wykonana. 

Uchwała ma zastosowanie od 01.01.21 r. 

Wskazane w uchwale stawki od środków 

transportowych zostały obniżone. 

Zmienia uchwałę nr XVI/236/15 z 

25.11.15 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3190 

z 16.04.21 r.  

29. 

Uchwała nr XXX/409/21 z 31.03.21 r. w sprawie 

wystąpienia Gminy Oborniki ze Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Uczestnictwo Gminy Oborniki 

w strukturach Związku ustało 31.12.21 r. 

30. 

Uchwała nr XXX/410/21 z 31.03.21 r. w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy 

Oborniki na rok 2021 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3191 

z 16.04.21 r. 

Prokurator Regionalny w Poznaniu 

zaskarżył uchwałę w części dotyczącej §15 

załącznika (skarga z 22.12.21 r.). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu orzekł nieważność §15 

załącznika – wyrok z 23.02.22 r. (sygn. akt 

IV SA/Po 57/22). 

31. 

Uchwała nr XXX/411/21 z 31.03.21 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 129/15 położonej w 

miejscowości Kiszewko, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała wykonana. 

Postępowanie zostało zakończone. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3257 

z 20.04.21 r. 

32. 

Uchwała nr XXX/412/21 z 31.03.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, 

gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zmienia uchwałę nr XIX/260/20 

z 26.02.20 r. 

Po etapie opiniowania i uzgadniania 

z właściwymi organami i instytucjami. 

Opinie i uzgodnienia zostały przekazane 

projektantowi zmiany studium, celem 

weryfikacji i przygotowania dokumentacji 

do ponownego opiniowania lub uzgadniania 

z organami lub instytucjami, które 

zaopiniowały lub uzgodniły projekt zmiany 

studium negatywnie. 
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33. 

Uchwała nr XXX/413/21 z 31.03.21 r. w sprawie 

„Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Oborniki na lata 

2021-2025” 

ONGM 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, 

gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 

Gminy odbywa się na podstawie niniejszego 

programu. Podejmując niniejszą uchwałę 

Rada Miejska w Obornikach dostosowała 

zasady gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Oborniki 

do znowelizowanej ustawy.  

Uchwała uchyla uchwałę nr XLVII/737/18 

z 28.02.18 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3192 

z 16.04.21 r. 

34. 

Uchwała nr XXX/414/21 z 31.03.21 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oborniki 

ONGM 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie. Zgodnie 

z nowelizacją ustawy sporządzono zasady 

wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Oborniki. 

Uchwała uchyla uchwałę nr XXVII/328/12 

z 14.12.12 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3193 

z 16.04.21 r. 

Wojewoda Wielkopolski zaskarżył  uchwałę 

w części tj. §12, §18 pkt 5 i §19 (skarga 

z 18.02.22 r.). 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu orzekł nieważność §18 pkt 5 

i §19 – wyrok z 21.04.22 r. 

35. 

Uchwała nr XXXI/415/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

ustalenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” 

w Obornikach oraz trybu kwalifikowania 

do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

Klub „Senior+” w Obornikach 

OPS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest 

stosowana. Na podstawie zasad ustalonych 

w niniejszej uchwale działa Klub „Senior+” 

w Obornikach oraz odbywa się kwalifikacja 

uczestników do udziału w zajęciach 

organizowanych przez Klub.  

Uchwała uchyla uchwałę nr XLV/700/17 

z 29.12.17 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz.3864 

z 10.05.21 r. 
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36. 

Uchwała nr XXXI/416/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu Senior+ „Jagiellonka” 

w Obornikach 

OPS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest 

stosowana. Na jej podstawie naliczana jest 

odpłatność za pobyt w Dziennym Domu 

Senior+ „Jagiellonka” w Obornikach. 

Uchwała uchyla uchwałę nr II/19/18 

z 10.12.18 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 3865 

z 10.05.21 r. 

37. 
Uchwała nr XXXI/417/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 4115 

z 20.05.21 r. 

38. 

Uchwała nr XXXI/418/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

39. 

Uchwała nr XXXI/419/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

dla Powiatu Obornickiego 

FN 

Uchwała wykonana. 

Umowa zawarta pomiędzy Powiatem 

Obornickim a Gminą Oborniki w dniu 

24.05.21 r. 

40. 

Uchwała nr XXXI/420/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów 

i budynków nr 948, 949, 950, 951, 952, 953/1 

położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała wykonana. 

Postępowanie zostało zakończone. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 4237 

z 25.05.21 r. 

41. 

Uchwała nr XXXI/421/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów 

i budynków nr 361/1, 361/2 i 361/3 położonych 

w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała wykonana. 

Postępowanie zostało zakończone. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 4235 

z 25.05.21 r. 

42. 

Uchwała nr XXXI/422/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Stobnica, 

gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki 

ONGM 

Uchwała wykonana. 

Akt notarialny został podpisany 25.06.21 r. 

43. 

Uchwała nr XXXI/423/21 z 28.04.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy została zawarta 

01.06.21 r. 
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44. 

Uchwała nr XXXII/424/21 z 20.05.21 r. w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk 

na terenie Gminy Oborniki w 2021 r. 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Sezon kąpielowy ustalony był na okres 

od 26.06.21 r. do 31.08.21 r. Natomiast 

w wykazie kąpielisk określono jedno 

kąpielisko – przy ul. Kowanowskiej 38a. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 4236 

z 25.05.21 r. 

45. 
Uchwała nr XXXIII/425/21 z 26.05.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 4839 

z 16.06.21 r. 

46. 

Uchwała nr XXXIII/426/21 z 26.05.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

47. 

Uchwała nr XXXIII/427/21 z 26.05.21 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

OPS 

Uchwała unieważniona. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 4500 

z 04.06.21 r. 

Uchwała unieważniona przez  Wojewodę 

Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze 

z 01.07.21 r. 

48. 

Uchwała nr XXXIII/428/21 z 26.05.21 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenie działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2/8 

położonej w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Projekt mpzp został wyłożony 

do publicznego wglądu. 

 

49. 

Uchwała nr XXXIII/429/21 z 26.05.21 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach 

nr XIII/185/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 363/1 

położonej w miejscowości Kowanówko, gmina 

Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Została wydana decyzja Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 

0,1343 ha gruntów leśnych stanowiących 

własność prywatną na cele nieleśne. 

Zmienia uchwałę nr XIII/185/19 z 

25.09.19 r. 

50. 

Uchwała nr XXXIII/430/21 z 26.05.21 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 

gospodarczo-przemysłową na działkach o numerach 

geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2 

i 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchwała jest na etapie opiniowania 

i uzgadniania z właściwymi organami 

i instytucjami. 
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51. 

Uchwała nr XXXIII/431/21 z 26.05.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

12.07.21 r. 

52. 
Uchwała nr XXXIV/432/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Obornik wotum zaufania 
BR 

Uchwała wykonana. 

W wymaganym terminie Burmistrz Obornik 

przedstawił Radzie Miejskiej w Obornikach 

Raport o stanie Gminy Oborniki za 2020 

rok. Po przeprowadzonej debacie, Rada 

Miejska w Obornikach udzieliła 

Burmistrzowi Obornik wotum zaufania. 

53. 

Uchwała nr XXXIV/433/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Oborniki za 2020 rok 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zgodnie z przepisami Rada Miejska 

w Obornikach zatwierdziła sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Oborniki 

za 2020 r. 

54. 

Uchwała nr XXXIV/434/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Obornik absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zgodnie z przepisami rada Miejska udzieliła 

Burmistrzowi Obornik absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

55. 
Uchwała nr XXXIV/435/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 5494 z 

08.07.21 r. 

56. 

Uchwała nr XXXIV/436/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

57. 

Uchwała nr XXXIV/437/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Oborniki 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Projekt przekazano do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Poznaniu. 

58. 

Uchwała nr XXXIV/438/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Oborniki za lata 2019-2020” 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Obowiązek sporządzania raportów 

z wykonania programu ochrony środowiska 

przez organ wykonawczy gminy, a następnie 

przedstawienia ich radzie gminy w cyklu 

dwuletnim wynika z art. 18 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. 
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59. 

Uchwała nr XXXIV/439/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, 

stanowiącej własność Gminy Oborniki 

ONGM 

Uchwała niewykonana. 

Zrealizowanie uchwały nie było możliwe, 

ponieważ wnioskodawca zrezygnował 

z zakupu działki. 

60. 

Uchwała nr XXXIV/440/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Bąblin, 

gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki 

ONGM 

Uchwała wykonana. 

Akt notarialny podpisany został 23.08.21 r. 

61. 

Uchwała nr XXXIV/441/21 z 23.06.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego 

ograniczonego nieruchomości położonej 

w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, 

stanowiącej własność Gminy Oborniki 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

19.08.21 r. 

62. 

Uchwała nr XXXV/442/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Oborniki 

ROS 

Uchwała unieważniona. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6730 

z 06.09.21 r. 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził 

nieważność uchwały – rozstrzygnięcie 

nadzorcze z 30.09.21 r. 

63. 

Uchwała nr XXXV/443/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Weszła w życie 01.01.22 r. 

Uchyla uchwałę nr LV/855/18 z 19.09.18 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6731 

z 06.09.21 r. 

64. 

Uchwała nr XXXV/444/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 

ROS 

Uchwała do realizacji w 2022 r. 

Uchwała weszła w życie i jest stosowana 

od 01.01.22 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6732 

z 06.09.21 r. 

65. 
Uchwała nr XXXV/445/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ROS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała weszła w życie 01.01.22 r., 

z wyjątkiem §12, który wszedł w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6733 

z 06.09.21 r. 

Zmieniona uchwałą nr XXXVI/465/21 

z 09.09.21 r. 

Zmieniona uchwałą nr XXXVIII/485/21 

z 27.10.21 r. 

Tekst jednolity ogłoszony został 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego poz. 9795 z 13.12.21 r. 
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66. 

Uchwała nr XXXV/446/21 z 25.08.21 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 przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała weszła w życie i jest stosowana 

od 01.01.22 r. - uchwała w stałej realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6734 

z 06.09.21 r. 

Zmieniona uchwałą nr XLI/518/21 

z 29.12.21 r. 

Zmieniona uchwałą nr XLV/559/22 

z 30.03.22 r. 

67. 
Uchwała nr XXXV/447/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6735 

z 06.09.21 r. 

68. 

Uchwała nr XXXV/448/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

69. 

Uchwała nr XXXV/449/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego w Gminie Oborniki 

na 2022 rok 

BPS 

Uchwała wykonana. 

Podejmując niniejszą uchwałę Rada Miejska 

w Obornikach ustaliła zasady realizacji i tryb 

zgłaszania projektów w ramach Budżetu 

Obywatelskiego w Gminie Oborniki 

na 2022 rok, wymagania dotyczące tych 

projektów, procedury związane z ich oceną 

oraz przeprowadzaniem głosowania, 

ogłoszeniem jego wyników i ewaluacją. 

W 2021 r. uchwała była realizowana zgodnie 

z harmonogramem obejmującym okres 

zgłaszania projektów, weryfikacji, procesu 

głosowania oraz ogłoszenia wyników, czyli 

wskazanie projektów, które będą 

realizowane w Gminie Oborniki w roku 

2022. W 2022 r. realizowane są projekty. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6736 

z 06.09.21 r. 

70. 

Uchwała nr XXXV/450/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania 

ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki 

OA 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, w stałej 

realizacji. 

Zmiana do uchwały nr XXII/301/20 

z 26.08.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6737 

z 06.09.21 r. 
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71. 

Uchwała nr XXXV/451/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Oborniki na rok szkolny 2021/2022 

CUW 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest 

stosowana, dotyczy roku szkolnego 

2021/2022. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6633 

z 01.09.21 r. 

72. 

Uchwała nr XXXV/452/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

OPS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała weszła w życie z dniem 

następującym po ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

z mocą obowiązującą od 01.07.21 r. 

Uchwała została wprowadzona w życie, 

w stałej realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6634 

z 01.09.21 r. 

73. 

Uchwała nr XXXV/453/21 z 25.08.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oborniki 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest w stałej 

realizacji. 

Zmienia uchwałę nr LV/840/18 

z 19.09.18 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6738 

z 06.09.21 r. 

74. 
Uchwała nr XXXV/454/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody 
ROS 

Uchwała wykonana. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6739 

z 06.09.21 r. 

75. 

Uchwała nr XXXV/455/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w rejonie ulic: Kowanowskiej 

i Betoniarskiej w miejscowości Oborniki, gmina 

Oborniki 

PLP 

Uchwała wykonana. 

Postępowanie zostało zakończone. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6740 

z 06.09.21 r. 

76. 

Uchwała nr XXXV/456/21 z 25.08.21 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów 

i budynków nr 301, 303, 305, 473, 474 i 475 

położonych w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała wykonana. 

Postępowanie zakończone. 

Uchyla uchwałę nr XVIII/245/20 

z 29.01.20 r. 

77. 

Uchwała nr XXXV/457/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 
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78. 

Uchwała nr XXXV/458/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 

79. 

Uchwała nr XXXV/459/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 

80. 

Uchwała nr XXXV/460/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 

81. 

Uchwała nr XXXV/461/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 

82. 

Uchwała nr XXXV/462/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 

83. 

Uchwała nr XXXV/463/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 

84. 

Uchwała nr XXXV/464/21 z 25.08.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata  

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy zawarta została 

13.10.21 r. 

85. 

Uchwała nr XXXVI/465/21 z 09.09.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, w stałej 

realizacji. 

Zmienia uchwałę nr XXXV/445/21 

z 25.08.21 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6947 

z 15.09.21 r. 
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86. 
Uchwała nr XXXVI/466/21 z 09.09.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 6948 

z 15.09.21 r. 

87. 

Uchwała nr XXXVI/467/21 z 09.09.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, 

położonej w miejscowości Kiszewo, gmina Oborniki na 

rzecz Gminy Oborniki, w drodze bezprzetargowej 

ONGM 

Uchwała wykonana. 

Akt notarialny został podpisany 15.09.21 r. 

88. 
Uchwała nr XXXVII/468/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 7456 

z 08.10.21 r. 

89. 

Uchwała nr XXXVII/469/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

90. 

Uchwała nr XXXVII/470/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, 

o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych 

FN 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, w stałej 

realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 7457 

z 08.10.21 r. 

91. 

Uchwała nr XXXVII/471/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

BPF 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest 

stosowana. Uchwała umożliwia ubieganie się 

o dotacje każdemu, kto spełni warunki 

wynikające z zasad określonych 

w przedmiotowej uchwale. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 7458 

z 08.10.21 r. 

92. 

Uchwała nr XXXVII/472/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1451/4 

położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Po etapie zbierania wniosków 

do miejscowego planu od właściwych 

organów i instytucji oraz osób fizycznych, 

materiały zgodnie z umową zostaną 

przekazane urbaniście celem przygotowania 

projektu. 
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93. 

Uchwała nr XXXVII/473/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego przy ulicy Chłopskiej w miejscowości 

Oborniki, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uzyskał 

pozytywną opinię na posiedzeniu Gminnej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

w Obornikach w dniu 01.03.22 r. Projekt 

wraz z niezbędną dokumentacją, po etapie 

przygotowania przez urbanistę, zostanie 

przesłany do opiniowania i uzgadniania 

właściwym organom i instytucjom. 

94. 

Uchwała nr XXXVII/474/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowanówko, 

gmina Oborniki 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Nadana nazwa ulicy: Fiołkowa. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 7459 

z 08.10.21 r. 

95. 

Uchwała nr XXXVII/475/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożnowo, gmina 

Oborniki 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Nadana nazwa ulicy: Boczna. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 7460 

z 08.10.21 r. 

96. 

Uchwała nr XXXVII/476/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożnowo, gmina 

Oborniki 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Nadana nazwa ulicy: Czereśniowa. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 7461 

z 08.10.21 r. 

97. 

Uchwała nr XXXVII/477/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożnowo, gmina 

Oborniki 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Nadana nazwa ulicy: Krańcowa. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 7462 

z 08.10.21 r. 

98. 

Uchwała nr XXXVII/478/21 z 29.09.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy nr GMK.6845.173.2021 

zawarta została 05.11.21 r. 

99. 
Uchwała nr XXXVIII/479/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 8264 

z 09.11.21 r. 

100. 

Uchwała nr XXXVIII/480/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 
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101. 

Uchwała nr XXXVIII/481/21 z 27.10.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XIV/192/19 

z 30.10.19 r. 

W dniu 23.12.21 r. podpisany został aneks 

do umowy. 

102. 

Uchwała nr XXXVIII/482/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 

w tym podatku 

FN 

Uchwała wykonana. 

Uchwała weszła w życie 01.01.22 r., jest 

stosowana. 

Uchyla uchwałę nr XXV/337/20 z 

25.11.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 8265 

z 09.11.21 r. 

103. 

Uchwała nr XXXVIII/483/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 

Gminy Oborniki na rok 2022 

FN 

Uchwała wykonana. 

Uchwała weszła w życie 01.01.22 r., jest 

stosowana. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 8266 

z 09.11.21 r. 

104. 

Uchwała nr XXXVIII/484/21 z 27.10.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad przyznawania, ustalenia 

wysokości i wypłacania diet oraz zwrotu 

zryczałtowanych kosztów podróży dla sołtysów Gminy 

Oborniki 

OA 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, w stałej 

realizacji. 

Zmiana do uchwały nr XLIV/653/17 

z 29.11.17 r. 

105. 

Uchwała nr XXXVIII/485/21 z 27.10.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest 

realizowana. 

Zmienia uchwałę nr XXXV/445/21 

z 25.08.21 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 8267 

z 09.11.21 r. 

106. 

Uchwała nr XXXVIII/486/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Oborniki 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała weszła w życie 01.01.22 r., 

z wyjątkiem §12 ust. 5, który wejdzie w życie 

01.07.22 r. Uchwała w stałej realizacji. 

Uchyla uchwałę nr XIII/177/15 

z 26.08.15 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 8268 

z 09.11 21 r. 

Zmieniona uchwałą nr XLV/558/22 

z 30.03.22 r. 
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107. 

Uchwała nr XXXVIII/487/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. 

Antoniego Małeckiego w Obornikach 

BPS 

Uchwała wykonana. 

Zmienia uchwałę nr XXI/257/12 z 11.06.12 

r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 8269 

z 09.11.21 r. 

108. 

Uchwała nr XXXVIII/488/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Gołębowo, 

gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki 

ONGM 

Uchwała wykonana. 

Akt notarialny został podpisany 24.02.22 r. 

109. 

Uchwała nr XXXVIII/489/21 z 27.10.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę 

Oborniki, prawa własności nieruchomości położonej 

w miejscowości Oborniki 

ONGM 

Uchwała w trakcie realizacji. 

W dniu 23.05.22 r. zostanie podpisany akt 

notarialny przenoszący własność 

nieruchomości na Gminę Oborniki. 

110. 
Uchwała nr XXXIX/490/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 10019 

z 20.12.21 r. 

111. 

Uchwała nr XXXIX/491/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

112. 

Uchwała nr XXXIX/492/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki, 

które nie wygasają z upływem roku 2021 

FN 

Uchwała uchylona. 

Uchwała została uchylona uchwałą 

nr XLI/509/21 z 29.12.21 r. 

113. 

Uchwała nr XXXIX/493/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Oborniki na 2022 rok” 

OA 

Uchwała uchylona. 

Uchwała obowiązywała od 01.01.22 r., 

została uchylona uchwałą nr XLV/554/22 

z 30.03.22 r. 

114. 

Uchwała nr XXXIX/494/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok” 

BSP 

Uchwała realizowana w 2022 r. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest 

realizowana od 01.01.22 r. 

115. 

Uchwała nr XXXIX/495/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

OPS 

Uchwała unieważniona. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 9702 

z 10.12.21 r. 

Zmieniona uchwałą nr XLI/533/21 

z 29.12.21 r. 

Wojewoda Wielkopolski unieważnił uchwałę 

– rozstrzygnięcie nadzorcze z 05.01.22 r. 
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116. 

Uchwała nr XXXIX/496/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Obornikach 

BR 

Uchwała wykonana. 

W związku z nowelizacją ustawy 

o samorządzie gminnym, ustawodawca 

zobowiązał organ uchwałodawczy miast 

i gmin do dostosowania statutów 

młodzieżowych rad do nowych przepisów 

w terminie 6 miesięcy, tj. do 23.12.21 r. 

Uchwała wprowadzona w życie, w stałej 

realizacji, Młodzieżowa Rada Miejska 

w Obornikach działa na podstawie niniejszej 

uchwały. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 9703 

z 10.12.21 r. 

117. 

Uchwała nr XXXIX/497/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie 

powierzenia zadania organizacji publicznego transportu 

zbiorowego 

IN 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie międzygminne zostało 

zawarte 14.12.21 r. Porozumienie 

opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 686 

z 21.01.22 r. 

118. 

Uchwała nr XXXIX/498/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu 

Poznań zadania własnego Gminy Oborniki w zakresie 

zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

w Poznaniu 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 15.12.21 r. 

119. 

Uchwała nr XXXIX/499/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w południowej części 

miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała wykonana. 

Postępowanie zakończone. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 9972 

z 17.12.21 r. 

120. 

Uchwała nr XXXIX/500/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego 

wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: 

Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie 

w Obornikach 

PLP 

Uchwała wykonana. 

Postępowanie zakończone. 

Zmienia plan przyjęty uchwałą 

nr XXIII/199/96 z 20.06.96 r. i zmieniony 

uchwałą nr XXII/307/20 z 26.08.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 9973 

z 17.12.21 r. 

121. 

Uchwała nr XXXIX/501/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 

200/1 położonej w miejscowości Łukowo, gmina 

Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Po etapie zbierania wniosków 

do miejscowego planu od właściwych 

organów i instytucji oraz osób fizycznych, 

materiały zgodnie z umową zostały 

przekazane urbaniście celem przygotowania 

projektu. 
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122. 

Uchwała nr XXXIX/502/21 z 30.11.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości położonej 

w miejscowości Maniewo, gmina Oborniki, stanowiącej 

własność Gminy Oborniki 

ONGM 

Uchwała częściowo zrealizowana. 

Na działki nr 330, 331 i 332 został 

ogłoszony przetarg ustny nieograniczony 

na dzień 31.03.22 r. gdzie została zbyta 

jedna działka. Kolejny przetarg wyznaczono 

na 22.06.22 r. 

123. 
Uchwała nr XL/503/21 z 10.12.21 r. w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 10062 

z 21.12.21 r. 

124. 

Uchwała nr XL/504/21 z 10.12.21 r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki 

na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

125. 
Uchwała nr XLI/505/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik 
OA 

Uchwała wykonana. 

Skarga została przekazana według 

właściwości do Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

w Obornikach, w celu jej rozpatrzenia 

w toku prowadzonego przez ww. wydział 

postępowania administracyjnego 

na podstawie art. 234 Prawo Wodne 

i włączenia jej do akt sprawy. 

Przewodniczący Rady zawiadomił skarżącą 

o sposobie załatwienia skargi. 

126. 

Uchwała nr XLI/506/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 4 grudnia 2021 r. w sprawie 

podjęcia przez Radę Miejską w Obornikach uchwały o 

treści wskazanej w petycji 

BR 

Uchwała wykonana. 

Przewodniczący Rady powiadomił 

wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia 

petycji i przekazał uchwałę wraz 

z uzasadnieniem. 

127. 
Uchwała nr XLI/507/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 
FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały nr XXVII/357/20 

z 30.12.20 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 404 

z 13.01.22 r. 

Do uchwały odniósł się organ nadzoru – 

uchwała nr 3/123/2022 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z 26.01.22 r. 

128. 

Uchwała nr XLI/508/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2021-2041 

FN 

Uchwała wykonana. 

Zmiana do uchwały  nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 
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129. 

Uchwała nr XLI/509/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki, 

które nie wygasają z upływem roku 2021 

FN 

Uchwała wykonana. 

Uchyla uchwałę nr XXXIX/492/21 

z 30.11.21 r. 

130. 

Uchwała nr XLI/510/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Obornickiego 

FN 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Pomoc finansowa zostanie udzielona 

w 2022 r. po podpisaniu umowy. 

131. 

Uchwała nr XLI/511/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Oborniki na lata 2022-2041 

FN 

Uchwała realizowana od 2022 r. 

Uchwała weszła w życie 01.01.22 r. 

Uchyla uchwałę nr XXVII/356/20 

z 30.12.20 r. 

132. 
Uchwała nr XLI/512/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

budżetu Gminy Oborniki na rok 2022 
FN 

Uchwała realizowana od 2022 r. 

Uchwała weszła w życie 01.01.22 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 405 

z 13.01.22 r. 

133. 
Uchwała nr XLI/513/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik 
OA 

Uchwała wykonana. 

Uchwała wprowadzona w życie, jest 

stosowana. 

Uchwała z mocą obowiązującą od dnia 

01.08.21 r. Uchyla uchwały: 

- nr II/12/18 z 10.12.18 r. 

- nr II/14/18 z 10.12.18 r. 

134. 

Uchwała nr XLI/514/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

przyjęcia do realizacji określonego w Studium 

Wykonalności rozszerzenia zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – 

I etap” oraz akceptacji przedstawionych w nim założeń 

w zakresie planów taryfowych 

PWiK 

Uchwała wykonana. 

Uchwała była niezbędnym załącznikiem 

do złożenia wniosku aplikacyjnego 

rozszerzającego po raz drugi podpisaną 

08.06.18r. umowę o dofinansowanie 

Projektu „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki 

- I etap” z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020. 

135. 

Uchwała nr XLI/515/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021-2027 

PWiK 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uchyla uchwałę nr XXIII/321/20 

z 30.09.20 r. 

136. 

Uchwała nr XLI/516/21 z 29.12.21 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXIII/492/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach 

na Centrum Usług Wspólnych w Obornikach i nadania 

Statutu 

CUW 

Uchwała wykonana. 

Zmienia uchwałę nr XXXIII/492/17 

z 25.01.17 r. 
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137. 

Uchwała nr XLI/517/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 236 

położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki 

PLP 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Po etapie zbierania wniosków 

do miejscowego planu od właściwych 

organów i instytucji oraz osób fizycznych, 

materiały zgodnie z umową zostały 

przekazane urbaniście celem przygotowania 

projektu. 

138. 

Uchwała nr XLI/518/21 z 29.12.21 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

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 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Uchwała weszła w życie 01.02.22 r. 

Zmienia uchwałę nr XXXV/446/21 

z 25.08.21r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 265 

z 11.01.22 r. 

139. 

Uchwała nr XLI/519/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Czarnków porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 24.02.22 r. 

140. 

Uchwała nr XLI/520/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Grodzisk Wielkopolski porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w 

zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 21.02.22 r. 

141. 

Uchwała nr XLI/521/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Kamieniec porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 09.02.22 r. 

142. 

Uchwała nr XLI/522/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Miejską Kościan porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 29.12.21 r. 

143. 

Uchwała nr XLI/523/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Murowana Goślina porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 16.02.22 r. 

144. 

Uchwała nr XLI/524/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Rogoźno porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 15.02.22 r. 

145. 

Uchwała nr XLI/525/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Rokietnica porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 21.02.22 r. 
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146. 

Uchwała nr XLI/526/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Ryczywół porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 16.02.22 r. 

147. 

Uchwała nr XLI/527/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Tarnowo Podgórne porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w 

zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 09.02.22 r. 

148. 

Uchwała nr XLI/528/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zawarcia z Gminą Wielichowo porozumienia 

międzygminnego dotyczącego realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022 

ROS 

Uchwała wykonana. 

Porozumienie zostało podpisane 10.02.22 r. 

149. 

Uchwała nr XLI/529/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej 

własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu 

wieczystym Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata 

GMK 

Uchwała wykonana. 

Umowa dzierżawy nr GMK.6845.265.2021 

zawarta została 05.02.22 r. 

150. 

Uchwała nr XLI/530/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej 

w Obornikach na 2022 rok 

BR 

Uchwała realizowana w 2022 r. 

Zatwierdzone plany pracy przekazano 

do realizacji: Komisji Budżetu; Komisji 

Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego; 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 

151. 

Uchwała nr XLI/531/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Obornikach na 2022 rok 

BR 

Uchwała realizowana w 2022 r. 

Zatwierdzony plan pracy przekazano 

do realizacji Komisji Rewizyjnej. 

152. 

Uchwała nr XLI/532/21 z 29.12.21 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Miejskiej w Obornikach na 2022 rok 

BR 

Uchwała realizowana w 2022 r. 

Zatwierdzony plan pracy przekazano 

do realizacji Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

153. 

Uchwała nr XLI/533/21 z 29.12.21 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr XXXIX/495/21 Rady Miejskiej 

w Obornikach z dnia 30 listopada 2021 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 zwolnienia z 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

OPS 

Uchwała uchylona. 

Zmiana do uchwały nr XXXIX/495/21 

z 30.11.21 r. 

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego poz. 406 

z 13.01.22 r. 

W związku z unieważnieniem uchwały nr 

XXXIX/495/21 z 30.11.21 r. uchwała stała 

się bezprzedmiotowa i została uchylona 

uchwałą nr XLIII/545/22 z 23.02.22 r. 
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ŁAD PRZESTRZENNY 

Gmina Oborniki zajmuje obszar 340 km2. Położona jest w centralnej części województwa 

wielkopolskiego. Północna jej część leży w Kotlinie Gorzowskiej i obejmuje szeroką na 3 – 4 km 

dolinę Warty, która od Obornik rozszerza się, przechodząc w pola wydmowe. W wielkiej formie 

dolinnej zaznacza się wyraźnie niewielka wyspa wysoczyznowa w rejonie Bąblina – Nowołoskońca 

– Dąbrówki Leśnej. Zachodnią i południowo-zachodnią część gminy zajmuje Równina 

Szamotulska, której charakterystycznymi formami są ciągi wzniesień w formie oddzielonych 

pagórków pomiędzy Pamiątkowem a Nieczajną oraz długie wały między Objezierzem 

a Obornikami o wysokości 90-95 m n.p.m. Równina przecięta jest doliną rynnową rzeki Samicy 

Kierskiej, która wyraźnie wcina się w teren. Południowo – wschodnia część terenu gminy 

charakteryzuje się rzeźbą niskofalistą i niskopagórkowatą, typową dla Pojezierza Gnieźnieńskiego. 

Różnica wysokości pomiędzy najniżej położonym punktem terenu, w okolicach miasta Oborniki 

(44,7 m n.p.m.), a najwyżej położonym punktem w rejonie miejscowości Bogdanowo 

(ok. 94,5 m n.p.m.) wynosi prawie 50,0 m. 

Ukształtowanie terenu gminy nie stwarza problemów w zagospodarowywaniu obszaru, 

a rzeźba terenu sprzyja rozwojowi rolnictwa, osadnictwa oraz rekreacji. 

Spośród powierzchni gminy Oborniki poszczególne rodzaje terenów zajmują odpowiednio: 

− użytki rolne: 54,48%, 

− grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione: 38,64%, 

− zabudowa: 4,06%, 

− nieużytki: 1,15%, 

− wody: 0,98%, 

− tereny różne: 0,70%. 

Gmina od północy graniczy z gminą Połajewo (powiat czarnkowsko – trzcianecki) i gminą 

Ryczywół (powiat obornicki), od północnego wschodu z gminą Rogoźno (powiat obornicki), 

od południowego wschodu z gminą Murowana Goślina (powiat poznański), a od południa 

z gminami Suchy Las i Rokietnica (powiat poznański). Od strony południowo – zachodniej 

sąsiaduje z gminą Szamotuły (powiat szamotulski), a od strony zachodniej – z gminą Obrzycko 

(powiat szamotulski). 

Podstawowymi dokumentami określającymi politykę zagospodarowania przestrzennego 

terenu miasta i gminy Oborniki są Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Oborniki, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach 

nr LIII/810/18 z dnia 6 lipca 2018 r., a także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

(dalej: mpzp). Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Oborniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na terenie Gminy Oborniki została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr LIII/809/18 

z dnia 6 lipca 2018 r. Wyżej wymienione dokumenty są podstawą do określania kierunków i zasad 

rozwoju przestrzennego miasta, a przede wszystkim ustalają dla nowych inwestycji warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizację inwestycji celu publicznego. 

Warto zaznaczyć, że procedury uchwalania mpzp trwają średnio 9 – 12 miesięcy, a czasem 

nawet dłużej. Każdy teren objęty opracowaniem mpzp posiada inne uwarunkowania i cechy, 

które wpływają na czas trwania procedury planistycznej. 

W 2021 r. uchwalono mpzp dla następujących terenów: 
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− dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 129/15 

położonej w miejscowości Kiszewko, gmina Oborniki – uchwała nr XXX/411/21 

z dnia 31 marca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 

20 kwietnia 2021 r. poz. 3257), 

− dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 361/1, 

361/2 i 361/3 położonych w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki – uchwała 

nr XXXI/421/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. poz. 4235), 

− dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 948, 949, 

950, 951, 952, 953/1 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki – uchwała 

nr XXXI/420/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. poz. 4237), 

− dla terenów położonych w rejonie ulic: Kowanowskiej i Betoniarskiej w miejscowości 

Oborniki, gmina Oborniki – uchwała nr XXXV/455/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2021 r. 

poz. 6740), 

− dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego 

wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie 

w Obornikach uchwała nr XXXIX/500/21 z dnia 30 listopada 2021 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. poz. 9973), 

− dla terenu położonego w południowej części miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki 

uchwała nr XXXIX/499/21 z dnia 30 listopada 2021 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. poz. 9972). 

Do końca 2021 r. trwały również prace nad następującymi mpzp: 

− dla terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic 

Czarnkowskiej, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach (zmiana mpzp), 

− dla zabudowy mieszkaniowej na części działki nr 113/6 w Łukowie, gmina Oborniki  

(zmiana mpzp),  

− dla terenów położonych w obrębie miejscowości Bąblin i Nowołoskoniec, 

gmina Oborniki, 

− dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 363/1 

położonej w miejscowości Kowanówko,  gmina Oborniki, 

− dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 2/8 położonej 

w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki, 

− dla terenu położonego przy ul. Chłopskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki 

(zmiana mpzp), 

− dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1451/4 położonej 

w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, 

− dla terenu działek o numerach 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2 i 1239/3 

położonych przy ul. Lipowej w miejscowości Oborniki (zmiana mpzp), 

− dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 236 położonej 

w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki, 

− dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 200/1 

położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (zmiana mpzp). 
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W związku z podjętą uchwałą nr XIX/260/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 lutego 

2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki oraz w związku z podjętą przez Radę 

Miejską w Obornikach uchwałą nr XXX/412/21 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, przyjętego uchwałą nr XIX/260/20 

Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 lutego 2020 r., do końca 2021 r. toczyły się prace 

nad projektem zmiany Studium. 

W sumie Gmina Oborniki posiada obowiązujące mpzp dla obszaru o powierzchni 1370,4 ha, 

co stanowi 4,03% powierzchni gminy. 

W roku 2021 wydano 155 decyzji ustalających warunki zabudowy i 27 decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Dokumentami obowiązującymi równolegle do mpzp dla terenów wiejskich są następujące 

obowiązujące plany odnowy miejscowości oraz sołeckie strategie rozwoju wsi: 

Lp. Wieś / sołectwo 

Plan Odnowy Miejscowości 

obowiązujący 

na czas uchwała 

od do data podjęcia nr 

1. Stobnica 2016 2022 30 grudnia 2015 r. VIII/276/15 

2. Wymysłowo 2015 2021 31 marca 2015 r. VII/74/15 

 

Lp. Wieś / sołectwo 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi 

obowiązująca 

na czas uchwała 

od do data podjęcia nr 

1. Kowanówko 2018 2023 30 stycznia 2019 r. IV/57/19 

2. Ocieszyn 2018 2023 30 stycznia 2019 r. IV/55/19 

3. Żerniki 2018 2023 30 stycznia 2019 r. IV/56/19 

4. Rożnowo 2020 2024 26 sierpnia 2020 r. XXII/303/20 

5. Dąbrówka Leśna 2020 2024 27 maja 2020 r. XX/271/20 

6. Uścikówiec 2021 2026 26 stycznia 2022 r. XLII/535/22 

W Gminie Oborniki obowiązuje również Gminny Program Rewitalizacji Gminy Oborniki 

na lata 2016-2026 (dalej: Program Rewitalizacji) przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach 

nr XLVII/722/18 z dnia 28 lutego 2018 r. Celem Programu Rewitalizacji jest aktywizacja 

społeczno-gospodarcza gminy i jej mieszkańców oraz możliwość wzrostu konkurencyjności miasta 

przez wzmocnienie funkcji administracyjnych, turystycznych, kulturalnych i usługowo-

handlowych. Rewitalizacja opiera się na odnowie zdegradowanych terenów oraz istotnych 
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elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym m.in.: Oborniki – rejon ul. Obrzyckiej, 

Oborniki – rejon ul. Czarnkowskiej, Oborniki – stare miasto, Oborniki – centrum, Oborniki – 

południe Warty, Oborniki – Obornicki Ośrodek Kultury, Oborniki – rejon ul. Staszica, Oborniki 

– wschód, Objezierze, Ocieszyn, Nieczajna, Wargowo, Kiszewo, Kowanówko – Miłowody, 

Kowanówko – szpital, Rożnowo – zespół parkowo-pałacowy, Rożnowo – kościół 

(łącznie to 2,88% powierzchni gminy). Działania rewitalizacyjne prowadzone na wskazanych 

obszarach niewątpliwie spowodują poprawę wizerunku i poziomu atrakcyjności Gminy Oborniki. 

W 2021 r. w ramach Programu Rewitalizacji realizowano następujące projekty: 

− Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacji – Poprawa dostępności przestrzeni 

rekreacyjnych i integracji społecznej (Osiedle Leśne, teren gminny „Orlika” – 

pumptrack). Celem projektu jest ukształtowanie wysokiej jakości, nowych przestrzeni 

publicznych, 

− Wzmocnienie potencjału kulturalnego Gminy oraz dostępu do infrastruktury 

kulturalnej, edukacji kulturalnej dla zróżnicowanych grup społecznych – dzieci, 

młodzieży, osób niepełnosprawnych: Przebudowa i  rozbudowa Obornickiego 

Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – parku. Celem 

projektu jest wybudowanie/rozbudowanie Obornickiego Ośrodka Kultury, 

− Marina Południe + Bulwar Nadwarciański Południe. Celem projektu jest 

wprowadzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców,  

− Budowa parkingu osiedlowego oraz poprawa jakości przestrzeni oraz obsługi 

komunikacyjnej, zwiększenie dostępności terenów zamieszkania. Celem projektu 

jest wybudowanie i remont dróg i chodników o długości łącznej: 300 m – droga i 600 m 

– chodnik. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA, 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, ROLNICTWO 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oborniki na lata 2019-2022 z perspektywą 

na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dalej: Program) został 

przyjęty uchwałą nr XVII/225/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2019 r. Program 

jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie 

ochrony środowiska. Opracowane, na podstawie analizy środowiska, obszary interwencji i cele 

szczegółowe stwarzają ramy realizacji zadań mających na celu dążenie do sukcesywnej poprawy 

stanu środowiska na terenie gminy, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne 

źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie 

jego zasobami przy uwzględnieniu konieczności ochrony środowiska. Program jest zbieżny 

z założeniami Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej 

(PEP2030), Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz Programu 

ochrony środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Program 

wyznacza następujące cele ekologiczne dla gminy Oborniki: 

− Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

− Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

− Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zapobieganie 

ryzyku klęsk żywiołowych, 

− Środowisko i edukacja. Rozwijanie postaw ekologicznych mieszkańców. 

USUWANIE AZBESTU 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Oborniki 

na lata 2008-2032 (dalej: Program) został przyjęty uchwałą nr XXIX/223/08 Rady Miejskiej 

w Obornikach z dnia 30 czerwca 2008 r. Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest 

wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy Oborniki 

powodowanych azbestem oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko. 

W 2021 r. Program realizowany był we współpracy ze Starostwem Powiatowym 

w Obornikach. W Programie udział wzięło 45 wnioskodawców z terenu naszej gminy i łącznie 

przekazano do unieszkodliwienia 101,190 Mg wyrobów azbestowych. Na ten cel Gmina Oborniki 

przekazała w formie dotacji celowej kwotę 19 811,31 zł dla Powiatu Obornickiego. 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 

W 2021 r. Gmina Oborniki kontynuowała porozumienie współpracy z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie programu Czyste Powietrze. Program 

opiera się na udzieleniu dotacji osobie wnioskującej. Jego celem jest poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez ich termomodernizację. 

W 2021 r. przekazano do realizacji 99 wniosków. Zgodnie z zawartym w 2020 r. 

porozumieniem o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu 

w zakresie udzielania dotacji na wymianę pieców i termomodernizację budynków w ramach 
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ww. programu, Gmina prowadziła konsultacje oraz szkolenia z zakresu działania programu. 

W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej utworzono stronę internetową: 

www.ros.oborniki.pl, gdzie umieszczane są aktualne informacje dotyczące zasad działania 

programu oraz szkolenia w formie online. Do celów informacyjnych służy również aplikacja 

na telefon „Moja Okolica”.  

Dnia 1 lipca 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek wobec właścicieli lub zarządzających 

budynkami lub lokalami dotyczący złożenia deklaracji w sprawie źródeł ciepła i spalania paliw. 

Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie 

ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2127). Zgodnie z ustawą przewidywanym efektem składanych deklaracji będzie utworzenie 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji 

z budynków. Zgromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jednolite w skali całego 

kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do 

walki ze smogiem. W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdą się przede wszystkim 

informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów 

jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, 

w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie. 

Mieszkańcy Gminy Oborniki w roku 2021 mieli możliwość złożenia deklaracji na dwa 

sposoby: w formie elektronicznej przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego 

profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany lub w formie papierowej, składając 

ją za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Do końca 2021 r. 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wprowadzono 1 168 deklaracji. 

W Gminie Oborniki funkcjonuje również system monitoringu jakości powietrza. W 2021 r. 

na terenie gminy Oborniki zamontowanych było 10 specjalistycznych czujników mierzących jakość 

powietrza. Czujniki te zlokalizowane są na niżej wymienionych obiektach:  

− Obornickie Centrum Sportu,  

− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach,  

− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach,  

− Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach,  

− Zespół Szkolno–Przedszkolny w Chrustowie,  

− Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kiszewie,  

− Zespół Szkolno–Przedszkolny w Maniewie,  

− Zespół Szkolno–Przedszkolny w Objezierzu,  

− Zespół Szkolno–Przedszkolny w Rożnowie,  

− Zespół Szkolno–Przedszkolny w Sycynie.  

Dane na temat jakości powietrza, temperatury, wilgotności i ciśnienia oraz prognozowany 

odczyt na kolejne godziny z poszczególnych czujników dostępne są w zakładce wyodrębnionej 

na stronie internetowej www.oborniki.pl. 

MURAL NA ŁAZIENKACH OBORNICKICH  

W uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich, na ekranach 

dźwiękoszczelnych na terenie Łazienek Obornickich wykonano mural, który wpisuje się swoim 

projektem w zielone otoczenie tego miejsca oraz nawiązuje historycznie do dawnej linii kolejowej 

Oborniki – Wronki.  

http://www.oborniki.pl/
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Mural na Łazienkach Obornickich  

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Oborniki (dalej: PGN) został 

pierwotnie przyjęty uchwałą nr XVII/264/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 

2015 r., a następnie zaktualizowany uchwałą nr XXII/302/20 Rady Miejskiej w Obornikach 

z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

W roku 2021 rozpoczęły się przygotowania do aktualizacji tego dokumentu i zaplanowano 

sporządzenie nowego PGN na początek roku 2022 z perspektywą do 2030.  

PGN zawiera charakterystykę stanu obecnego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. 

Wskazano w nim obszary problemowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji emisji gazów 

cieplarnianych (gdzie wielkość emisji przedstawiono w Mg CO2e). Na tej podstawie wskazano 

strategię długoterminową dla gminy w zakresie redukcji emisji oraz zaproponowano zestaw działań 

krótko – i średnioterminowych służących jej realizacji. Przeanalizowano również aspekty 

organizacyjne i skutki finansowe realizacji PGN. Dokument uwzględnia również przekrojowe 

działania nieinwestycyjne, realizowane we wszystkich sektorach poprzez odpowiednie planowanie 

strategiczne, zamówienia publiczne oraz działania informacyjno – edukacyjne.  

PGN jest jednak głównie dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte 

przez Gminę Oborniki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach 

związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce 

komunalnej, a także zarządzaniu miastem w latach 2015 – 2020.  

Celem opracowania PGN jest przedstawienie koncepcji działań realizowanych na terenie 

gminy służących:  

− poprawie jakości powietrza na terenie gminy Oborniki,  

− redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

− ograniczeniu zjawiska niskiej emisji,  

poprzez zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii (w szczególności 

odnawialnych źródeł energii – OZE) oraz zmniejszenie zużycia energii i poprawę efektywności 

energetycznej w mieście. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, cel strategiczny PGN został określony, jako: transformacja 

Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

i poprawę jakości powietrza. 

PGN stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizowane zadania w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej z krajowych i regionalnych funduszy – w szczególności z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Warunkiem 

ubiegania się o dofinansowanie w tych programach jest wpisanie zadań do PGN. 

Założone w PGN cele oraz działania odnoszące się do poprawy jakości powietrza 

i ograniczenia emisji na terenie gminy Oborniki, są zgodne z innymi dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  

W 2016 r. PGN został uzupełniony o suplement Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Głównym celem działań w zakresie mobilności jest zwiększenie dostępności wszystkich obszarów 

gminy Oborniki, stanowiących równolegle element miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania 

oraz zapewnienie wysokiej jakości przemieszczania się zgodnymi z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, które obejmuje dojazd do miejskiego obszaru funkcjonalnego, przejazd przez ten obszar, 

jak również przemieszczanie się w jego obrębie.  

Do 2021 r. zakończono następujące działania ujęte w PGN: 

− budowa ul. Modrzewiowej w Kowanówku wraz z odwodnieniem o długości około 

0,15 km,  

− budowa ul. Nowej w Dąbrówce Leśnej o długości około 0,5 km,  

− przebudowa ul. Wierzbowej w Obornikach o długości około 0,4 km,   

− budowa ul. Nad Wełną w Obornikach o długości około 0,2 km,  

− przebudowa ul. Wawrzyniaka w Obornikach o długości około 0,1 km,  

− przebudowa drogi gminnej w Maniewie – I etap o długości około 1,0 km, 

− budowa ul. Jaśminowej w Kowanówku o długości około 0,4 km,  

− przebudowa ulic: Kowanowskiej i Polnej wraz z budową oświetlenia drogowego 

oraz ścieżką pieszo – rowerową w Obornikach o długości około 4,0 km,  

− przebudowa łącznika pomiędzy ulicami: Graniczną i Słoneczną w Obornikach polegającą 

na budowie drogi i budowie chodnika o długości około 0,1 km,  

− budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 178 Wałcz – Oborniki do drogi 

krajowej numer 11 o długości około 1,2 km wraz z budową dwóch rond,  

− budowy ulic: gen. Altera i gen. F. Kleeberga, gen. T. Kościuszki, gen. S. Grota – 

Roweckiego, gen. K. Puławskiego i gen. S. Taczaka w Obornikach wraz z kanalizacją 

deszczową – o długości około 0,6 km,  

− budowa ulic: L. Okulickiego i R. Dmowskiego w Obornikach wraz z kanalizacją 

deszczową – 0,4 km,  

− budowa drogi gminnej w Bąblinie – do około 1,0 km,  

− remont mostu na rzece Warcie w ciągu ul. Armii Poznań – 0,125 km,  

− budowa drogi gminnej w Uścikowie wraz z oświetleniem – 0,6 km,  

− przebudowa ulic: Łazienkowej i Szpitalnej w Obornikach wraz z oświetleniem 

– około 0,5 km, 
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− wymiana węzłów grupowych wraz z budową przyłączy przy ulicach: Powstańców Wlkp., 

Kopernika, Młyńskiej, Szpitalnej i Armii Krajowej – projekt rozpoczęty w 2018 r., 

kontynuacja w roku 2019, 2020 i 2021, 

− wymiana 30 lamp sodowych na LED – ul. Obrzycka w Obornikach,  

− wymiana 25 źródeł sodowych i energooszczędnych na LED – ul. Rynek w Obornikach, 

− budowa 100 lamp LED na odcinku 4,0 km i likwidacja lamp sodowych 

– ul. Kowanowska w Obornikach,  

− wymiana lamp 32 sodowych na LED – ul. marsz. J. Piłsudskiego w Obornikach, 

− budowa nowego oświetlenia – 10 lamp LED – ul. Tęczowa w Rożnowie,  

− budowa nowego oświetlenia w Gołaszynie – 20 lamp LED, 

− budowa nowego oświetlenia – 20 lamp LED  –  ul. Topolowa w Ocieszynie, 

− budowa nowego oświetlenia w Uścikowie – 20 lamp LED, 

− budowa nowego oświetlenia w Żernikach – 10 lamp LED.  

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien być przygotowany co najmniej 

na 15 lat i aktualizowany co 3 lata. Wersja pierwotna Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki została stworzona w 2011 

i aktualizowana kolejno w latach: 2014, 2017, 2020. W 2021 r. uchwałą nr XXIX/400/21 Rady 

Miejskiej w Obornikach z dnia 24 lutego 2021 r. również ją zaktualizowano. 

Do najważniejszych wniosków płynących z dokumentu zaliczyć należy ten, że realizacja 

zamierzeń modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ogrzewania oraz programów 

oszczędności energii zaowocuje redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a biorąc pod uwagę 

fakt, że gospodarstwa domowe są podstawowym źródłem zanieczyszczeń, przyczyni się do istotnej 

poprawy czystości środowiska. Dzięki rozbudowie systemu gazowniczego oraz podłączeniu 

gospodarstw domowych do tej sieci i zrealizowaniu w ok. 40% budynków zabiegów 

termomodernizacyjnych istotnie zmniejszy się poziom emisji pyłów. Jest to fakt, który niewątpliwie 

stanowić może dla nowych mieszkańców zachętę do osiedlenia się w gminie Oborniki. 

OCHRONA PRZYRODY 

SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW W ZADRZEWIENIACH, POWIERZCHNIA ZADRZEWIEŃ  

– STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R. 

Wyszczególnienie Teren miasta Tereny wiejskie 

sadzenie drzew 38 szt. 55 szt. 

sadzenie krzewów 50 szt. 0 szt. 

powierzchnia zadrzewień 50,93 ha 71,53 ha 

POMNIKI PRZYRODY – STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R. 

Wyszczególnienie Teren miasta Tereny wiejskie 

pojedyncze drzewa 8 107 

grupy drzew 0 7 

aleje 1 1 
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POWIERZCHNIA GRUNTÓW LEŚNYCH (GMINNYCH) – STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R. 

Wyszczególnienie Teren miasta Tereny wiejskie 

powierzchnia gruntów leśnych: 40,50 ha 22,70 ha 

zalesiona 38,00 ha 22,60 ha 

niezalesiona 2,50 ha 0,10 ha 

POZYSKANIE DREWNA Z ZADRZEWIEŃ – STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R. 

Wyszczególnienie Teren miasta Tereny wiejskie 

grubizna ogółem 122 m3 75 m3 

w tym grubizna liściasta 61 m3 0 m3 

POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELENI – STAN NA 31 GRUDNIA 2021 R. 

Wyszczególnienie Teren miasta Tereny wiejskie 

parki spacerowo-wypoczynkowe 8,00 ha 21,90 ha 

zieleńce 7,30 ha 0 ha 

zieleń uliczna 11,50 ha 0 ha 

OCHRONA ZWIERZĄT 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2021 (dalej: Program) został przyjęty uchwałą 

nr XXX/410/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 marca 2021 r. Program określa ogólne 

wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Oborniki poprzez określenie celów i zadań realizowanych 

w roku 2021 w ramach tego Programu. W ramach Programu Gmina Oborniki realizuje m.in. zadania: 

− zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

− opieka nad wolno żyjącymi kotami, 

− odławianie bezdomnych zwierząt, 

Pomniki przyrody (od lewej): 3 dęby Słonawskie, dąb Tomasz w Słonawach, dąb Stefan w Objezierzu 
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− sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, 

− poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

− usypianie ślepych miotów, 

− zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym, 

− zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt, 

− określenie planu znakowania zwierząt,  

− określenie planu sterylizacji psów (suczek) na terenie gminy Oborniki. 

Realizacja zadań w ramach Programu prowadzona jest przez: 

− jednostkę organizacyjną Gminy Oborniki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

„Azorek” w Obornikach (dalej: Schronisko) – określa ono procedury niezbędne 

do realizacji ww. zadań, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Obornik, 

− Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Obornikach –

współpracuje on m.in. z organami inspekcji weterynaryjnej, a także ze Schroniskiem, 

− Straż Miejską w Obornikach – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 

oraz podejmowania interwencji w sprawach zwierząt, w tym z tytułu naruszenia zapisów 

ustawy o ochronie zwierząt, 

− organizacje społeczne – w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie zwierząt. 

W 2021 r. Schronisko zapewniło opiekę 359 psom, w tym 117 psom z terenu naszej gminy 

i 242 psom z gmin, z którymi podjęto współpracę i podpisano porozumienia międzygminne. 

Porozumienia z: 

− Gminą Czarnków, 

− Gminą Grodzisk Wielkopolski, 

− Gminą Kamieniec, 

− Gminą Murowana Goślina, 

− Gminą Rogoźno, 

− Gminą Rokietnica, 

− Gminą Ryczywół, 

− Gminą Tarnowo Podgórne, 

− Gminą Wielichowo, 

realizowano w 2021 r. zgodnie z podjętymi dnia 30 grudnia 2020 r. uchwałami Rady Miejskiej 

w Obornikach w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadania 

w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 

2021. 

Schronisko zwróciło 69 psów swoim dotychczasowym właścicielom, a 42 psy oddało do adopcji. 

W 2021 r. zaczipowano 102 psy oraz dokonano wpisów i wykreśleń z elektronicznej bazy 75 psów 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach. Zrealizowano program darmowej sterylizacji 

(30 zabiegów ) i kastracji psów (15 zabiegów) na łączną kwotę 8 159,40 zł. Ponadto zapewniono pomoc 

zwierzętom poszkodowanym w wyniku 37 zdarzeń drogowych z ich udziałem, na którą wydatkowano 

kwotę 7 000,00 zł. Opieka nad kotami wolno żyjącymi odbywała się przy współpracy z 26 społecznymi 

opiekunami. Kotom zapewniano karmę, leczenie, sterylizację (64 zabiegi) i kastrację (32 zabiegi). 
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Ogrom pracy włożono również w poszukiwanie dotychczasowych właścicieli psów odłowionych na 

terenach gmin. Zostało oddanych właścicielom 135 psów. 

W 2021 r. Schronisko znalazło domy dla 172 psów. Udało się to dzięki działaniom prowadzonym 

przy pomocy mediów społecznościowych oraz strony www.schroniskoazorek.pl, a także innych portali 

internetowych. Bardzo duży wkład w adopcję miała również pomoc wolontariuszy, którzy mają 

podpisaną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami – oddział w Obornikach.  

Mimo trwającej w 2021 r. pandemii, udało się zorganizować zbiórki na pokrycie kosztów leczenia 

klinicznego i zakupów leków. Zbiórki były organizowane dzięki uprzejmości Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami – oddział w Obornikach, ponieważ tylko organizacja pozarządowa może takie 

zbiórki przeprowadzać. Wobec powyższego udało się zebrać 101 272,24 zł. Dodatkowo 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – oddział w Obornikach z 1% podatku zakupiło potrzebne 

dla Schroniska rzeczy oraz finansowało leczenie psów u innych weterynarzy. Ponadto Schronisko 

otrzymało w formie darowizny 9 700 kg karmy suchej i mokrej dla psów i kotów, a także budy 

dla psów nowe, jak i używane w dobrym stanie oraz wiele innych dóbr, które pomagają 

w codziennej obsłudze i pielęgnacji zwierząt przebywających w Schronisku. 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

Z uwagi na zmianę organizacji systemu gospodarki odpadami rok 2021 był ostatnim, 

w którym obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Oborniki (dalej: Regulamin). Regulamin ten został przyjęty uchwałą nr XIII/177/15 Rady 

Miejskiej w Obornikach z dnia 26 sierpnia 2015 r. (tekst jednolity ogłoszony w obwieszczeniu 

nr 1 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2016 r. – Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego poz. 295 z 5 stycznia 2017 r.). Regulamin określał szczegółowe 

Budynek Schroniska „Azorek” 

http://www.schroniskoazorek.pl/


Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 - OCHRONA ŚRODOWISKA, 
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, ROLNICTWO  

 

www.oborniki.pl                                                                                                                                                     69 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w gminie 

Oborniki, dotyczące w szczególności: 

− wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości służących 

do użytku publicznego, obejmujących uprzątnięcie błota, śniegu, chwastów, lodu i innych 

zanieczyszczeń, oraz wymagań w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych 

poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

− wymagań w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

− innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

− obowiązków skierowanych wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających 

na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

− wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, 

− obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

W roku 2021 spółka ZUK przystąpiła, po negocjacjach z Gminą Oborniki, do zadania 

pn. „Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i  gminy 

Oborniki”, zwanego „Akcja zima”, udzielonego z wolnej ręki w trybie in house. W grudniu 

2020 r. została podpisana umowa wykonawcza z okresem obowiązywania od  1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W związku z faktem, iż ZUK nie posiadał sprzętu i niezbędnych 

zasobów, podpisane zostały stosowne umowy cywilno – prawne z PGKiM na wynajem 

sprzętu zimowego wraz z zasobem ludzkim, na obsługę wynajętego sprzętu oraz na zakup 

materiału do posypywania chodników, dróg, ulic, placów i parkingów. Tym samym w 2021 r. 

w okresie zimowym ZUK dysponował 4 ciągnikami z pługami, dwoma piaskarkami 

ciągnikowymi oraz pługiem zamontowanym na samochodzie typu hakowiec wraz z piaskarką.  

Ponadto na okres zimowy przygotowane na potrzeby „Akcji zima” zostało około 800 ton 

mieszanki piaskowo – solnej (ok. 600 ton na potrzeby realizacji zadania gminnego i 200 ton 

na potrzeby zadań komercyjnych, w tym zleceń indywidualnych i dla wspólnot 

mieszkaniowych), którą rozwieziono do około 70 szt. skrzyń rozstawionych na terenie miasta, 

służących do likwidacji śliskości na chodnikach. Śliskość na ulicach usuwana była 

przez posypywanie nawierzchni mieszanką piaskowo – solną przy użyciu piaskarki ciągnikowej 

oraz piaskarki na pojeździe typu hakowiec.  

Spółka zajmuje się również utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, realizując 

umowę udzieloną z wolnej ręki w trybie tzw. in house, którą podpisała w dniu 3  stycznia 

2021 r. z okresem obowiązywania do 31 grudnia 2021 r.  

Umowa podpisana z Gminą Oborniki na utrzymanie czystości i porządku na terenie 

miasta i gminy Oborniki obejmuje swoim zakresem następujące usługi: 

− mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Oborniki,  

− oczyszczanie chodników, placów i parkingów, 

− opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Oborniki,  

− opróżnianie koszy ulicznych na terenach wiejskich,  

− utrzymanie wiat na terenie miasta Oborniki.  

Sprzątanie odbywa się w oparciu o harmonogram, który określa termin wykonywania tych prac. 
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W ramach umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

(GDDKiA) w tym zakresie jest również utrzymywany odcinek drogi krajowej nr 11 

od Bogdanowa do Rożnowa.  

Do zadań ZUK należy również: 

a) utrzymanie porządku i czystości wraz z pielęgnacją terenów zielonych Łazienek 

Obornickich. W katalogu prac porządkowych określonych umową znalazło się: 

zamiatanie ciągów pieszych, sprzątanie schodów, sprzątanie parkingów, opróżnianie 

koszy na śmieci, koszenie trawników i poboczy (ręczne), koszenie mechaniczne płyty 

dolnej, wykaszanie odrostów i chwastów na skarpach, utrzymanie w czystości ławek, 

sprzątanie dodatkowe (niedziela rano) – sezon letni, 

b) administrowanie „Dworcem autobusowym Oborniki” przy ul. Lipowej/Młyńskiej 

w Obornikach. Na podstawie podpisanej 3 stycznia 2021 r. z Gminą Oborniki rocznej 

umowy ZUK za zarządzanie węzłem komunikacyjnym otrzymywał zryczałtowane 

miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2 230,81 zł brutto. Do obowiązków ZUK należało 

zapewnienie utrzymania „Dworca autobusowego Oborniki” w stanie sanitarno – 

porządkowym umożliwiającym użytkowanie go zgodnie z przypisaną funkcją oraz bieżące 

zarządzanie nieruchomością, na której jest on zlokalizowany, z uwzględnieniem 

normalnego zużycia substancji, w tym: 

‒ zamiatanie mechaniczne dojazdów i placu – co 2 tygodnie według harmonogramu 

przyjętego przez administratora, 

‒ nadzór nad poczekalnią (utrzymanie czystości i porządku wokół i w środku), 

‒ prowadzenie książki obiektu i zapewnienie przeglądów budynku, 

‒ koszenie terenów zielonych wraz z zagospodarowaniem odpadów zielonych, utrzymanie 

terenów zieleni, 

‒ opróżnianie koszy na odpady, 

‒ usuwanie śniegu, lodu i gołoledzi w okresie zimowym, 

‒ ustawienie toalety przenośnej typu STANDARD z regularnym wywozem powstających 

w niej nieczystości – raz w tygodniu wedle harmonogramu przyjętego 

przez administratora, 

c) utrzymanie porządku i czystości w toalecie miejskiej przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich w Obornikach. Umowa na realizację tego zadania została podpisana 

po przeprowadzeniu przez Gminę Oborniki zapytania o cenę i stosownego 

postępowania na czas określony od 3 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka 

za zarządzanie obiektem otrzymywała zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie 

w kwocie 1 188,00 zł brutto. 

W 2021 r. na utrzymanie zieleni Gmina wydała 456 249, 72 zł. W ramach tej kwoty: 

− zlecono prace związane z wycinką i korektą drzew, pielęgnacją zieleni, sadzeniem 

kwiatów, krzewów i drzew, 

− wykonano bieżące naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni w gminie, 

− poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych  

na umowę o pracę oraz umowę zlecenie  na prace wykonywane w sołectwach, 

− zakupiono artykuły ogrodnicze, worki, narzędzia ogrodnicze, potrzebne części 

do kosiarek i wykaszarek, paliwa, kwiaty, nawozy czy ziemię. 
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Gmina Oborniki wydała także 8 751,24 zł na likwidację dzikich wysypisk śmieci i  odpadów 

komunalnych pochodzących z poboczy dróg. Odpady te zbierane były przez osoby skazane 

przez sąd na prace społecznie użyteczne na terenie gminy. 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY OBORNIKI 

Zagadnienia dotyczące szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku, w zakresie 

postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zasad selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz zasad postępowania z odpadami komunalnymi takimi jak: przeterminowane leki 

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, 

a także kwestie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, do 31 grudnia 

2021 r. określała uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej (dalej: ZM GOAP), który realizował zadania własne Gminy Oborniki 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W grudniu 2020 r. ZM GOAP ogłosił przetarg na utworzenie stacjonarnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w gminie Oborniki do którego 

PGKiM przystąpiło spełniając warunki przetargowe. Do złożenia wspólnej oferty i wykonywania 

części zadania zaproszono Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, którego zadaniem 

jest odbiór odpadów komunalnych niebezpiecznych wraz z transportem i zagospodarowaniem 

oraz udostępnienie kontenerów wielkogabarytowych. W wyniku tego postępowania PGKiM 

podpisało pod koniec roku umowę na prowadzenie PSZOK do końca 2022 r. i na prowadzenie 

Mobilnego PSZOK z terminem realizacji do końca 2021 r.  

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat odpadów przyjętych w latach 2020 

i 2021 do punktu PSZOK od mieszkańców gminy Oborniki. 

Lp. Rodzaj odpadów Rok 2020 (Mg) Rok 2021 (Mg) Zmiana (%) 

1. 
odpady problemowe (m.in. styropian, 

chemikalia, farby, leki)  
7 481 8,840 18,16 

2. odpady ulegające biodegradacji 29,570 26,120 -0,12 

3. odpady komunalne 58,083 66,420 14,35 

 w tym:    

  zużyte opony 14,340 18,340 27,89 

  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 30,328 33,800 11,45 

4. odpady wielkogabarytowe 249,890 248,602 -0,05 

5. odpady remontowe 103,740 118,370 14,10 

Łącznie 450,640 468,352 3,93 

Zauważalny jest wzrost przyjętych odpadów komunalnych w niektórych frakcjach 

od mieszkańców gminy Oborniki, co świadczy o zwiększaniu się świadomości o segregacji odpadów. 
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Na koniec 2021 r. PGKiM posiadało dziewięć samochodów z funkcją kompaktującą typu 

śmieciarka na podwoziu Renault o poj. 16 m3, trzy śmieciarki na podwoziu Volvo o poj. 15 m3 i trzy 

Mercedesy Econik, jedną śmieciarkę Scania (trzyosiową) o poj. 22 m3, w tym jeden pojazd z HDS-

em do opróżniana pojemników podziemnych typu Molok i tradycyjnych oraz śmieciarkę 

na podwoziu DAF z systemem do mycia pojemników na odpady komunalne.  

Duże kontenery śmieciowe o pojemnościach 7 i 10 m3 PGKiM przewozi samochodami typu 

hakowiec. Spółka posiada dwa takie pojazdy. W posiadaniu PGKiM jest również jeden pojazd typu 

hakowiec z systemem HDS do zbiórki odpadów selektywnych z dzwonów na stłuczkę szklaną, 

wykorzystywany również do odbioru pojemników podziemnych typu Molok. 

Powyższym taborem spółka PGKiM realizowała w 2021 r. umowę podwykonawczą z firmą 

EKO TOM i ORDO (konsorcjum SUEZ) w sektorze nr IX (gmina Oborniki), podpisaną 

w grudniu 2020 r., na okres 22 miesięcy (09.2020 – 06.2022). W związku z obsługą sektora IX 

w 2021 r. PGKiM przewiozło lub odebrało następującą ilość odpadów: 

− odpady komunalne – 8 243,28 Mg, 

− odpady zielone o kodzie 20 02 01 – 2 102,48 Mg, 

− odpady zielone o kodzie 20 01 08 B (tzw. kuchenne) – 994,73 Mg. 

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Miejska w Obornikach podjęła uchwałę nr XXX/409/21 

w sprawie wystąpienia Gminy Oborniki ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” – z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 r. Tym samym koniecznym stało się przygotowanie regulacji 

prawnych określających kształt nowego systemu gospodarowania odpadami dla gminy 

Oborniki, który miałby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Obornikach przyjęła następujące uchwały regulujące 
nowy system gospodarki odpadami: 

− uchwałę nr XXXVIII/486/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 października 
2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Oborniki (wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r., z zastrzeżeniem §12 ust. 5, 
który wejdzie w życie 01.07.2022 r.), 

− uchwałę nr XXXV/444/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (wchodzi w życie 
z dniem 01.01.2022 r.), 

− uchwałę nr XXXV/443/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych (wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.), 

− uchwałę nr XXXV/445/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
w sprawie opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi (wchodzi w życie 
z dniem 01.01.2022 r., z zastrzeżeniem §12, który wejdzie w życie z dniem 01.07.2021 r.), 

− uchwałę nr XXXVI/465/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 9 września 2021 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(wchodzi w życie z dniem podjęcia), 

− uchwałę nr XXXV/446/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 sierpnia 2021 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 przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami (wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.). 
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Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami dla gminy Oborniki polegające 

na przyjmowaniu deklaracji, udzielaniu informacji, ustalaniu indywidualnych numerów kont 

i rozstrzyganie bieżących problemów związanych z odbiorem odpadów rozpoczęło się w drugiej 

połowie 2021 r. Właściciele nieruchomości składali deklaracje do Urzędu Miejskiego 

w Obornikach od października 2021 r., z datą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. Specjalnie 

dla obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stworzona została strona 

internetowa www.gok.oborniki.pl, na której znalazły się najważniejsze informacje związane 

z nowym systemem oraz harmonogramy wywozu odpadów. Na stronie uruchomiony został 

również kalkulator „Przyjazne deklaracje”, dzięki któremu w prosty i bezpieczny sposób można 

było prawidłowo wypełnić deklarację online.  

Do końca 2021 r. przyjęto 5 023 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w tym 1 831 deklaracji z terenu miasta Oborniki i 3 192 deklaracji 

z terenu gminy Oborniki.  

Do obsługi systemu zgłaszania reklamacji i innych potrzeb np. braku wywozu czy zgłoszenia 

dodatkowych pojemników udostępniony został adres mailowy: odpady@um.oborniki.pl. 

Ponadto informacje na temat harmonogramów wywozu udostępnione zostały poprzez aplikację 

mobilną „Moja Okolica”. 

W związku z informacją o wyjściu w marcu 2021 r. z ZM GOAP jednego z członków, 

czyli Poznania, a tym samym rozwiązaniu całego Związku, spółka PGKiM rozpoczęła prace 

nad przygotowaniem koncepcji budowy stacji przeładunkowej i PSZOK na terenach podległych 

spółce, tj. przy ul. Łukowskiej w Obornikach. Celem tej koncepcji, której prace zakończono 

pod koniec 2021 r. było przedstawienie całego przedsięwzięcia, w tym jego możliwości 

obszarowych, technicznych, warunków gruntowych oraz uzyskanie stosownych zgód od gestorów 

sieci czyli wod.-kan., energetyczne itp. Koncepcja budowy stacji przeładunkowej i PSZOK 

ma charakter planu funkcjonalno–użytkowego, co w przyszłości pozwoli na przygotowanie 

dokumentacji architektoniczno–budowlanych wraz z przedmiarami robót oraz kosztorysami 

inwestorskimi potrzebnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie takiej koncepcji pozwoli również 

na przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Powyższe działania pozwoliły 

oszacować koszty tego przedsięwzięcia na kwotę prawie 10 mln zł netto. 

 
Wizualizacja koncepcji PSZOK i Stacji Przeładunkowej odpadów komunalnych przy ul. Łukowskiej w Obornikach 

mailto:odpady@um.oborniki.pl
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GOSPODARKA WODNO–ŚCIEKOWA 

Z uwagi na konieczność aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Oborniki 

(dalej: Aglomeracja), w oparciu o aktualne uwarunkowania prawne oraz uzgodnienia z właściwym 

organem Wód Polskich, uchwałą nr XXV/347/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 

25 listopada 2020 r. wyznaczono Aglomerację Oborniki. W granicach Aglomeracji znalazły się 

następujące miejscowości zlokalizowane na terenie gminy Oborniki: Oborniki, Bąbliniec, 

Bogdanowo, Pacholewo, Dąbrówka Leśna, Gołaszyn, Rożnowo, Kowanowo, Kowanówko, 

Słonawy, Łukowo, Marszewiec, Nowołoskoniec, Objezierze, Ocieszyn, Świerkówki, Lulin, 

Wargowo, Nieczajna, Kowalewko, Uścikowo, Chrustowo oraz Urbanie.  

Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

są realizowane przez gminną spółkę PWiK, która świadczy usługi dla mieszkańców, 

przedsiębiorstw, instytucji z obszaru miasta i gminy. W zasięgu sieci wodociągowej jest 99% 

miejscowości z Aglomeracji. Na system dystrybucji wody składa się 366,01408 km rozdzielczej sieci 

wodociągowej, natomiast na system kanalizacji sanitarnej 199,17467 km sieci kanalizacyjnej, 

w zasięgu której znajduje się około 85% miejscowości z Aglomeracji.  

Wodę pitną pozyskuje się głównie z własnych ujęć podziemnych zlokalizowanych na terenie 

Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach, Nieczajnie, Maniewie, Pacholewie i Wypalankach. 

PWiK proces oczyszczania ścieków komunalnych realizuje poprzez oczyszczalnię ścieków 

w Obornikach. Oczyszczalnia ścieków w Obornikach – zlokalizowana jest w zachodniej części 

miasta, pomiędzy ul. Obrzycką, a rzeką Wartą. Istniejący obiekt jest oczyszczalnią mechaniczno – 

biologiczną dostosowaną do usuwania związków biogennych metodą zintegrowanego usuwania 

związków węgla, azotu i fosforu w procesie niskoobciążonego osadu czynnego, z przeróbką 

osadów. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 5 520 m3 na dobę. Zgodnie 

z pozwoleniem wodnoprawnym rocznie oczyszczalnia może oczyścić maksymalnie 2 069 550 m3 

ścieków. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta. Ścieki dopływają do oczyszczalni 

systemami kanalizacyjnymi z terenu Obornik, Kowanówka, Rożnowa, Pacholewa, Łukowa, 

Marszewca, Dąbrówki Leśnej, Słonaw, Nowołoskońca, Bogdanowa, Bąblińca, Gołaszyna, 

Kowanowa, Chrustowa i Urbania, Uścikowa, Objezierza, Ocieszyna, Świerkówek, Lulina, 

Wargowa, Nieczajny, Kowalewka, a także z Popówka – wsi nieobjętej granicami wyznaczonej 

Aglomeracji Oborniki. 

 
Oczyszczalnia ścieków w Obornikach 
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Oczyszczalnia przyjmuje również nieczystości ciekłe dowożone samochodami 

asenizacyjnymi. Na ciąg technologiczny oczyszczalni składają się następujące obiekty: punkt zlewny 

ścieków dowożonych, komora zlewcza ścieków dowożonych, przepompownia główna ścieków, 

zblokowana komora oczyszczania ścieków i stacja dmuchaw. 

Z uwagi na realizację zadania pn. „Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek 

od oczyszczalni w miejscowości Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów 

oczyszczalni Objezierze”, stanowiącego zakres rzeczowy projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej na obszarze Aglomeracji Oborniki – I etap”, dofinasowanego z Unii Europejskiej 

w ramach Funduszu Spójności, oczyszczalnia w Objezierzu została zlikwidowana, a ścieki od 1 lipca 

2021 r. przepompowywane są do oczyszczalni w Obornikach i tam też podlegają oczyszczaniu. 

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, działającego na terenie 

gminy Oborniki, oraz odbiorców korzystających z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarte są w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy Oborniki, który został przyjęty 

uchwałą nr LV/840/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 19 września 2018 r. W 2021 r. uchwałą 

nr  XXXV/453/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadzono zmiany 

w Regulaminie. 

Ponadto zadanie wywozu odpadów płynnych realizuje PGKiM. W 2021 r. odebrano 

8 386,48 m3 odpadów płynnych, w tym:  

− z terenu miasta – 3 767, 71 m3,  

− z terenów wiejskich – 4 618,77 m3,  

w tym:  

− z budynków komunalnych:  

• z terenu miasta – 488,0 m3,  

• z terenów wiejskich – 1 470,0 m3,  

− ze zbiorników ekologicznych:  

• z terenu miasta – 45,50 m3,  

• z terenów wiejskich – 208,50 m3. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2020 – 2026 (dalej: Plan) został przyjęty uchwałą nr XXII/321/20 Rady 

Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2020 r.  

Plan jest zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Oborniki, z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz zezwoleniem z dnia 26 czerwca 2002 r. Burmistrza Obornik dla PWiK 

w Obornikach Sp. z o.o. na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oborniki i miejscowości na terenie gminy 

Oborniki. Zgodnie z uchwalonym dokumentem, w ramach możliwości finansowych PWiK, 

realizowane są inwestycje wodno-ściekowe zapisane w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym 

załącznik do uchwały. PWiK, dla skutecznego wdrażania Planu, finansuje inwestycje w ramach: 

środków własnych spółki, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, pożyczek i kredytów z banków komercyjnych i wniesionych wkładów 

pieniężnych przez Gminę Oborniki.  
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Plan ten został uchylony uchwałą nr XLI/515/21 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027. 

W 2021 r. w ramach Planu PWiK wdrażało projekt rozpoczęty w roku 2019 pn. „Poprawa 

gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki – I etap” dofinansowany 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 - 

„Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość projektu po rozszerzeniach 

wynosi 31 043 438,81 zł brutto, z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej, co stanowi kwotę 16 187 967,57 zł. Zgodnie z podpisaną umową całkowity zakres 

rzeczowy zostanie wykonany do dnia 31 grudnia 2022 r. Tylko w 2021 r. spółka otrzymała 

na realizację ww. projektu dofinansowanie w wysokości 3 595 297,34 zł.  

W ramach zakresu rzeczowego projektu zaplanowano 10 zadań inwestycyjnych: 

− w zakresie gospodarki wodnej:  

• poddano całkowitej modernizacji stację uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna. 

Obiekt podlegał gruntownej przebudowie, co pozwoliło na podniesienie wydajności 

technologii uzdatniania do 31 m3 na godzinę (wykonano w 2020 r.), 

• kompleksową modernizację największej w gminie sieciowej przepompowni ścieków 

przy ul. Spacerowej w Obornikach. Dzięki przebudowie zwiększono wydajność obiektu 

do ponad 600 m3 na godzinę (wykonano w 2020 r.), 

− w zakresie odnawialnych źródeł energii: 

• wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 250 kW. Instalacja powstała 

przy oczyszczalni ścieków w Obornikach i produkuje prąd jedynie na potrzeby 

technologiczne oczyszczalni. Instalacja zapewnia ok. 25% zapotrzebowania na energię 

elektryczną obiektu (wykonano w 2020 r.), 

− w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowano 3 zadania inwestycyjne: 

• wyłączono wyeksploatowaną oczyszczalnię ścieków w Objezierzu i wybudowano prawie 5,5 

km sieci tłocznej wraz z sieciową tłocznią ścieków. Ścieki z tego obszaru przetłoczono 

do oczyszczalni w Obornikach celem ich odpowiedniego oczyszczania (wykonano w 2020 r.), 

• na oczyszczalni w Obornikach poddano modernizacji układ dawkowania koagulantu 

wspomagającego proces oczyszczania oraz układ wykorzystania wody technologicznej 

(wykonano w 2020 r.), 

• na terenie oczyszczalni wybudowano wiatę do osadów o powierzchni ponad 2 700 m2 

wraz z wagą do samochodów ciężarowych (wykonano w 2020 r.), 

− w 2021 r. prowadzono roboty budowalne na dwóch zadaniach dotyczących budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej: 

• wybudowano ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej. 

Skanalizowane obszary to część aglomeracji Oborniki, która do tej pory nie posiadała takiej 

infrastruktury. Zakres inwestycji obejmował budowę sieci na terenach wiejskich 

w miejscowości Uścikowo (osiedle domków jednorodzinnych) oraz w samym mieście 

Oborniki – rejon ul. Staszica, 

− w 2021 roku zakończono rozbudowę systemu monitoringu oraz połączenie z systemem 

nadrzędnym GIS sieci wodno – kanalizacyjnej. Realizacja inwestycji pozwoliła na wdrożenie 

ZINTERGOWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZSI). System ten umożliwia 

prowadzenie monitoringu i diagnostyki pracy systemu dystrybucji wody oraz systemu odbioru 

ścieków na terenie aglomeracji Oborniki. 
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Do zrealizowania w ramach projektu pozostało jedno zadanie polegające na modernizacji 

wybranych obiektów na oczyszczalni ścieków w Obornikach. Zakres tej inwestycji obejmuje 

obiekty takiej jak: główna przepompownia ścieków, stacja dmuchaw, rozdzielnia główna, 

automatyka przemysłowa oraz agregat prądotwórczy. 

Program udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

realizowany jest zgodnie z uchwałą nr XXI/328/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 marca 

2016 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych 

udzielanych z budżetu Gminy Oborniki na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej – budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Z budżetu Gminy Oborniki udzielane są dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu 

ochrony wód i powierzchni ziemi przed emisją ścieków. Dotacje przeznaczone są na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w obszarach pozbawionych technicznych możliwości 

przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Gmina Oborniki w ramach zadania udzieliła 21 dotacji łącznej wartości 58 800,00 zł. Wysokość 

dofinansowania dla jednej instalacji wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 

2 800,00 zł brutto.  

ROLNICTWO 

Miasto i gmina Oborniki pod względem użytkowania terenu zalicza się do obszaru rolniczo-

leśnego, gdzie funkcjami wiodącymi gminy są rolnictwo, leśnictwo oraz turystyka i wypoczynek. 

Rozwinięte jest rolnictwo, które dzięki glebom dobrej i średniej klasy oparte jest głównie 

na uprawie buraków cukrowych, zbóż, ziemniaków i kukurydzy.  

W 2021 r. na terenie gminy Oborniki nie występowały klęski nieurodzaju spowodowane 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. We wrześniu 2021 r. Gmina Oborniki złożyła wniosek 

o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego 

nr 2.7  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chęć przystąpienia 

do programu zadeklarowało 37 rolników z terenu gminy Oborniki na łączną masę 61 Mg.    

Podobnie jak w poprzednich latach rolnicy mogli korzystać z zakładki na stronie internetowej 

www.oborniki.pl, gdzie znajdują się informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka 

oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W 2021 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W konkursie Realizacja zadań 

o charakterze proekologicznym przyznano dotację na realizację zadania: 

Tytuł zadania Realizujący 

Od peta do człowieka? Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga” 

 

http://www.oborniki.pl/
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

ZASÓB KOMUNALNY 

Całkowita powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy 

Oborniki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1 075,3746 ha. Zestawienie gruntów, stanowiących 

własność Gminy Oborniki, według sposobu użytkowania gruntów komunalnych przedstawia się 

następująco: 

− w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oddane są grunty 

o pow. 81,5573 ha, 

− w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, nieposiadających osobowości 

prawnej (Żłobek Miejski w Obornikach, przedszkola, szkoły podstawowe, Obornickie 

Centrum Sportu), znajdują się grunty o pow. ogólnej 57,8439 ha, 

− grunty, na których usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy 

zasób Gminy Oborniki o pow. 7,3377 ha, 

− w dzierżawę, użyczenie oddano grunty o pow. 299,8315 ha, 

− pozostałe grunty to zasób gruntów komunalnych, na który składają się tereny zajęte 

pod drogi, inne tereny komunikacyjne, a także użytki kopalne, grunty zadrzewione, 

nieużytki, które ze względu na uwarunkowanie nie mogą być rozdysponowane 

i zagospodarowane. 

Gmina Oborniki jest także współwłaścicielem udziałów w nieruchomościach z innymi 

osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna powierzchnia tych gruntów wynosi 3,1349 ha.  

W skład mienia komunalnego wchodzą również: budynki, budowle, środki transportu i inne 

obiekty budowlane infrastruktury technicznej:  

Budynki położone na terenie miasta Oborniki 
 

Liczba Powierzchnia (w m2) 

Łączna liczba budynków  117 27 099,18 

w tym stanowiące własność Gminy 54 15 503,42 

*lokale mieszkalne 191 8 073,18 

*lokale użytkowe 45 3 862,25 

w tym stanowiące współwłasność Gminy 63 11 595,76 

*lokale mieszkalne 209 10 607,44 

*lokale użytkowe 24 793,01 
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Budynki położone na obszarze wiejskim gminy Oborniki 

 Liczba Powierzchnia (w m2) 

Łączna liczba budynków  140 22 253,00 

w tym stanowiące własność Gminy 113 19 846,57 

*lokale mieszkalne 135 6 445,83 

*lokale użytkowe 6 428,94 

w tym stanowiące współwłasność Gminy 27 2 406,43 

*lokale mieszkalne 31 1 922,67 

*lokale użytkowe 0 0 

 

 

Środki transportu 

Nazwa środka transportu Liczba Wartość (w zł) 

autobus marki Jelcz 1 289 140,00 

autobus marki Fiat 1 176 900,00 

samochody marki Star 1 124 620,58 

samochód marki Volkswagen T4 1,9 TDI 1 84 058,00 

samochód marki Dacia 1 59 165,00 

przyczepa samochodowa Wiola 1 3 829,50 

przyczepa IMBUD-FARO 1 5 420,00 

Ogółem: 7 743 133,08 
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Inne obiekty 

Opis obiektu Jednostka Liczba Wartość (w zł) 

sieć wodociągowa km 194,837 1 093 733,36 

fontanna Rynek, OOK, studnia Wargowo, szt. 3 145 015,60 

sieć kanalizacyjna km 165,8584 10 500 308,55 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wysypisko śmieci 
wraz z gruntem 

ha 44,1 3 381 288,00 

toaleta publiczna – węzeł przesiadkowy Oborniki szt. 1 158 828,70 

mosty na rzece Młynówce szt. 1 386 266,00 

most ul. Armii Poznań („Mały Most”) szt. 1 2 163 245,98 

kładka szt. 1 11 615,00 

wiadukt w Bąblinku – ścieżka pieszo-rowerowa 
od Słonaw do Stobnicy 

szt. 1 131 734,07 

cmentarz komunalny ha 5,22 1 409 400,00 

dom pogrzebowy szt. 2 652 370,76 

grunt pod domem pogrzebowym ul. Garażowa, 
Oborniki 

ha 0,0437 11 799,00 

Ogółem: 20 045 605,02 

Zmiany w wartości mienia komunalnego w 2021 r. są wynikiem: 

− nabycia i zbycia nieruchomości, 

− przejmowania nieruchomości (komunalizacja, darowizny i przejęcia z mocy prawa 

na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 

− przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

− inwentaryzacji nieruchomości, 

− ujawnienia budynków na podstawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

Ogólnie z mienia komunalnego w roku raportowanym Gmina Oborniki: 

− zbyła w wyniku sprzedaży nieruchomości o pow. 11,3303 ha, 

− nabyła w wyniku darowizny, komunalizacji i przejęcia z mocy prawa na podstawie art. 98 

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami grunty o pow. 2,6349 ha, 

− przekazała na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość o pow. 0,1175 ha, 

− oddała w użyczenie nieruchomości o pow. 0,1188 ha, 

− oddała nieruchomości w dzierżawę o pow. 2,6878 ha, 

− ujawniła budynki niemieszkalne na podstawie modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków o pow. 1 822,15 m2,  

− rozwiązała umowę użyczenia nieruchomości o pow. 0,5201 ha, 

− przekształciła prawo użytkowania wieczystego o pow. 0,1345 ha. 
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Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się: 

a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 

− w trybie przetargów – działki położone w miejscowościach: Dąbrówka Leśna, 

Oborniki, Ocieszyn, Łukowo, Nowołoskoniec, Gołaszyn, Chrustowo, Kowanówko, 

− w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne w miejscowościach: Oborniki, 

Kowanówko, Kiszewo, 

− w trybie bezprzetargowym –  działki położone w miejscowościach: Oborniki, 

Kiszewko, Kowanówko, Słonawy, Stobnica, Bąblin, Chrustowo, 

b) dochody z dzierżaw i najmu; 

c) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste; 

d) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 

e) wpływy z opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości. 

Źródło dochodu z mienia Dochody uzyskane (w zł) 

Sprzedaż nieruchomości, w tym: 5 649 186,55 

               sprzedaż lokali mieszkalnych 503 999,90 

               sprzedaż lokali użytkowych - 

               sprzedaż nieruchomości gruntowych 5 145 186,65 

Dochody za bezumowne korzystanie z gruntu 2 027,94 

Dochody z dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 2 899 931,25 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości 
77 434,66 

Opłata z tytułu trwałego zarządu i służebności 27 061,77 

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 282 009,78 

Wpływy z opłat adiacenckich  421 160,41 

Ogółem: 9 358 812,36 

ZASÓB MIESZKANIOWY 

Mieszkaniowy zasób Gminy Oborniki na koniec 2021 r. to 616 lokali komunalnych w 83 

budynkach o łącznej powierzchni 27 210,47 m2, które mieszczą się w 42 budynkach w mieście, 

pozostałe 41 budynki znajdują się na terenie gminy i w budynkach wspólnotowych.  

Gmina Oborniki, realizując Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Oborniki na lata 2021-2025, przyjęty uchwałą nr XXX/413/21 Rady Miejskiej 

w Obornikach z dnia 31 marca 2021 r. (dalej: Program), odnotowała w 2021 r. w stosunku do roku 

ubiegłego wzrost liczby rodzin oczekujących na lokale gminne. W styczniu 2021 r. na liście 

oczekujących znajdowało się 175 rodzin, natomiast w grudniu – 196. Ponadto w Programie tym – 

oprócz prognoz dotyczących wielkości zasobu, jego potrzeb remontowych, źródeł finansowania, 

sprzedaży lokali – określono także zasady polityki czynszowej. Zatem realizując przedmiotowy 
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program Burmistrz Obornik wydał zarządzenie nr 130/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia stawki bazowej i stawek czynszowych stosowanych w budynkach stanowiących własność 

Gminy Oborniki, ustalając stawkę czynszową za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 

dla mieszkaniowego zasobu Gminy w wysokości 5,60 zł, pozostawiając stawkę na niezmienionym 

poziomie w stosunku do roku poprzedniego. 

Podobnie jak w poprzednich latach, jednym z ważniejszych problemów, z jakimi Gmina musi 

się zmierzyć, i o którym mowa w Programie, jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze 

stan ten wynika z zaawansowanego wieku obiektów i wieloletniego eksploatowania przy braku 

wystarczających środków na kompleksowe remonty. Większość budynków, zwłaszcza tych, które 

stanowią w całości własność Gminy, wykazuje bardzo duże zużycie techniczne (są to głównie 

budynki wybudowane przed 1939 r.). Ponadto większość tych budynków pochodzi z XIX 

oraz I połowy XX wieku i są objęte nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, wobec tego wymagają dodatkowych środków finansowych. Jak wynika z doświadczeń, 

koszty remontów tych budynków są wyższe szacunkowo o około 40% w stosunku do budynków, 

które nie wymagają prac konserwatorskich. 

W 2021 r. dokonano szeregu prac remontowych i modernizacyjnych. Wykonano remonty 

dachów, mieszkań oraz lokali użytkowych, instalacji gazowych gazu ziemnego, instalacji wodno-

kanalizacyjnych i elektrycznych, a także przestawiono (tj. wyremontowano) 6 pieców kaflowych 

i postawiono 1 nowy. Ponadto w ramach modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Oborniki 

wykonano również: modernizacje lokalu mieszkaniowego przy ul. Kopernika 23/2 i Rynek 16 

w Obornikach; wymianę drzwi wejściowych: do piwnicy – ul. Krzyżanowskiego w Rożnowie oraz 

do lokalu komunalnego przy ul. Łukowskiej 13/2 w Obornikach; wymianę okien w lokalach: 

przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 29/2, ul. Łukowskiej 13/2, ul. marsz. J. Piłsudskiego 29/3, 

ul. Powstańców Wlkp. 16/6 i Powstańców Wlkp. 16 w Obornikach; naprawę instalacji wodnej 

w mieszkaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 3A/10; wykonano przeglądy pieców oraz serwisy 

kotłowni przy ul. Starorzecznej 2 w Obornikach (Prokuratura) i przy Rynek 4 w Obornikach 

(Urząd Skarbowy). 

Nadto warto wspomnieć, że na podstawie wyroków eksmisyjnych sądy obligują gminy 

do wskazania lokali socjalnych. W przypadku, gdy Gmina nie dysponuje takimi lokalami, 

zobowiązana jest – na podstawie zawartych porozumień – do wypłaty odszkodowania 

za niedostarczenie lokalu socjalnego. W 2021 r. Gmina Oborniki miała obowiązek dostarczenia 

dwóch lokali socjalnych wynikający z wyroków sądu. Jedno odszkodowanie uiszczane było na rzecz 

osoby fizycznej a drugie na rzecz osoby prawnej tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach.  

W związku z tym, iż Gmina Oborniki w 2021 r. wywiązała się z obowiązku dostarczenia lokali, 

obecnie nie jest zobligowana do zapłaty żadnego odszkodowania. 

Zarządcą i administratorem budynków komunalnych należących do zasobu mieszkaniowego 

Gminy Oborniki (a także budynków mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych) jest 

PGKiM. W ramach zarządu spółka: 

− prowadzi bieżącą eksploatację, 

− nadzoruje stan techniczny, 

− nadzoruje sposób wykorzystywania budynków, lokali, urządzeń i terenów, 

− sprawuje nadzór nad usługami świadczonymi lokatorom i użytkownikom przez inne 

jednostki, 

− utrzymuje porządek i czystość na terenie administrowanych posesji, 

− reprezentuje Gminę Oborniki jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, 
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− prowadzi rozliczenia należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych, 

− prowadzi bieżący nadzór utrzymania porządku, remontów i inwestycji związanych 

z przekazanym w zarząd i administrację powierzonym mieniem komunalnym i wspólnot 

mieszkaniowych, 

− zleca odpłatne usługi remontowo - budowlane i inne związane z eksploatacją lokali 

komunalnych. 

Gmina Oborniki 26 kwietnia 2021 r. wraz z 13 innymi samorządami, utworzyły spółkę 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) „KZN Zachodni”, która wybuduje i będzie 

wynajmować mieszkania z przystępnym czynszem. Spółka umożliwi Gminie Oborniki skorzystanie 

zarówno z programu preferencyjnych kredytów objętych dopłatami do odsetek z budżetu państwa 

udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na społeczne budownictwo czynszowe 

oraz programów bezzwrotnego dofinansowania części kosztów inwestycji mieszkaniowych 

z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Inicjatywa skierowana 

będzie do nisko i średnio zamożnych gospodarstw domowych, m.in. rodzin, które ze względu 

na niewystarczającą zdolność kredytową, lub nieregularne dochody nie mogą pozwolić sobie 

na zakup mieszkania na wolnym rynku, lecz są jednocześnie w stanie regularnie płacić czynsz, 

w wysokości kilkunastu złotych za metr kwadratowy. Gospodarstwa te będą mogły być objęte 

zarówno systemem dodatków mieszkaniowych, jak również będą mogły skorzystać ze wsparcia 

środkami dopłat do czynszów w programie Mieszkanie na Start. Przyszli najemcy będą 

także zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w inwestycję, lecz zyskają również pewność 

długoterminowego najmu, a w końcu prawdopodobnie możliwość wykupu lokalu na własność. 

Utworzenie SIM pozwoli na uruchomienie inwestycji, które pozytywnie wpłyną na lokalny 

rynek mieszkaniowy. Każda z gmin członkowskich zobowiązana jest zagwarantować spółce wkład, 

w wysokości 3 mln zł oraz grunty pod budowę mieszkań. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama 

podpisał już akt notarialny, na mocy którego na rzecz budowy przyszłych mieszkań zaplanowano 

teren przy ul. Rudki. 
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CMENTARZ KOMUNALNY 

Mienie gminne stanowi również cmentarz komunalny przy ul. Komunalnej. Zarówno 

cmentarzem, jak i znajdującym się na jego terenie domem pogrzebowym, zarządza PGKiM, 

które zajmuje się obsługą pochówków i utrzymaniem porządku na cmentarzu. W ramach obsługi 

pochówków spółka prowadzi rejestrację zmarłych, uzgadnia z rodziną miejsce pochówku 

oraz udostępnia dom pogrzebowy do odprawienia ceremonii pogrzebowej. PGKiM zajmuje się też 

utrzymaniem w stanie technicznie sprawnym chłodni do przechowywania zwłok. Do zadań spółki 

należy również dbanie o estetyczny wygląd cmentarza: wykaszanie traw, utrzymanie porządku 

w domu pogrzebowym, na utwardzonych alejkach cmentarnych i parkingu oraz zapewnienie 

funkcjonowania stałego poboru wody dla potrzeb cmentarza.  

Od 2015 r. na cmentarzu działa projekt informatyczny GROBONET, który ma na celu 

zarówno ewidencję osób pochowanych na cmentarzu komunalnym, jak również umożliwia – 

poprzez wyszukiwarkę internetową – ustalenie miejsca pochowania osoby zmarłej, 

poprzez zlokalizowanie jej grobu na dokładnej elektronicznej mapie cmentarza. 

Na cmentarzu komunalnym w Obornikach znajduje się następująca liczba grobów wg rodzaju: 

− 428 grobów ziemnych, 

− 18 grobowców, 

− 16 urn, 

− 13 grobów dziecięcych. 

TARGOWISKO MIEJSKIE 

Targowisko Miejskie znajduje się przy ul. Chłopskiej w Obornikach. Obecnie dysponuje 349 

stanowiskami handlowymi i funkcjonuje w poniedziałki i czwartki w godz. od 6.00 do 14.00 

oraz soboty w godz. od 8.00 do 13.00. 

Funkcję zarządcy i inkasenta Targowiska Miejskiego pełni PGKiM. Zajmuje się ono 

utrzymaniem porządku na placu targowym, a w okresie zimowym odśnieżaniem go. Przygotowuje 

również umowy rezerwacyjne miejsc targowych (na koniec 2021 r. podpisano 144 umowy 

rezerwacyjne), za które sprzedający wnoszą opłatę do Urzędu Miejskiego w Obornikach. Inkasenci 

pobierają opłatę targową od osób handlujących na targowisku. 

 

Targowisko miejskie w Obornikach 
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TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

TRANSPORT DROGOWY 

Sieć dróg na terenie gminy Oborniki tworzą drogi krajowe (o długości 15,404 km), drogi 

wojewódzkie (o długości 28,160 km), drogi powiatowe (o długości 144,188 km) oraz drogi gminne 

(o długości 258,565 km) – co łącznie daje 446,32 km dróg. 

INWESTYCJE 

W 2021 r. podjęto następujące działania w zakresie budowy i przebudowy gminnych dróg 

publicznych:  

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo (dz. nr 156) 

W ramach zadania wykonano drogę gminną o długości ok. 225 m i szerokości ok. 5,0 m, 

o nawierzchni z betonu asfaltowego o przekroju daszkowym wraz ze zjazdami, organizacją ruchu 

pobocza o szerokości 0,5 m umocnionego kruszywem i odwodnieniem powierzchniowym. 

Wykonany odcinek jest I etapem utwardzenia w kierunku osiedla mieszkaniowego. 

Przebudowa ulic: Paderewskiego i Staszica w Obornikach wraz z odwodnieniem 

oraz budowa placu manewrowego – inwestycja obejmowała przebudowę: 

‒ ul. Staszica w zakresie wykonania: warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na długości 

ok. 510,0 m na odcinku od DK 11 do skrzyżowania z ul. marsz. J. Piłsudskiego; drogi 

manewrowej na długości ok. 80,0 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej; 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych; chodników; ciągu pieszo-jezdnego 

o długości ok. 35,0 m oraz przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, 

‒ ul. Paderewskiego w zakresie: budowy jezdni na długości ok. 92,0 m wraz z chodnikami 

o nawierzchni z kostki betonowej; wykonania kanału technologicznego i przebudowy 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 700 240,12 zł. 

 
ul. Staszica w Obornikach 
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Budowa ul. Poprzecznej w Obornikach wraz z odwodnieniem – wybudowano jezdnię 

na długości ok. 52,0 m i szerokości do 6,50 m o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do posesji, 

jednostronny chodnik oraz kanalizację deszczową.  

Budowa drogi gminnej przy ul. Staszica w Obornikach dz. nr 663/3 – przebudowano 

odcinek drogi gminnej prowadzącej w obrębie bloków mieszkalnych oraz przedszkola „Bajka” 

w Obornikach. W ramach zadania wykonano: 

‒ jezdnię na długości ok. 102,41 m i szerokości od 3,50 m do 5,30 m o nawierzchni z kostki 

betonowej brukowej,  

‒ jednostronny chodnik z kostki betonowej,  

‒ plac manewrowy, 

‒ umocnienie pod śmietniki, 

‒ kanalizację deszczową, 

‒ kanał technologiczny dla zlokalizowania linii światłowodowej. 

Budowa ul. Powstańców Wlkp. w Rożnowie wraz z odwodnieniem – inwestycja 

obejmowała umocnienie drogi gminnej od skrzyżowania z ul. F. Mickiewicza na odcinku około 366 

m. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczoną 

obustronnie krawężnikami, jednostronny chodnik na odcinku 150,0 m, oświetlenie drogowe – 

zamontowano 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami ulicznymi typu LED o mocy 35 W, 

kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.     

Zadanie uzyskało dofinasowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy 

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w formie dotacji w kwocie 68 625,00 zł). 

 
ul. Powstańców Wlkp. w Rożnowie 

Budowa ul. Spokojnej w Rożnowie – wybudowano odcinek drogi o długości ok. 120 m 

i szerokości ok. 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodnika oraz zjazdów 

z kostki betonowej. 
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Budowa drogi gminnej w miejscowości Bogdanowo – inwestycja polegała na budowie 

drogi w  Bogdanowie w obrębie tzw. Kalwarii w okolicach DK 11 i prowadziła wzdłuż zwartej 

zabudowy mieszkaniowej na znacznym pochyleniu podłużnym.  

W ramach zadania wykonano: 

− jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 276,0 m i o szer. od 5,00 

do 5,50 m, 

− obustronne chodniki o szer. ok 1,50 m z kostki betonowej z pasem zieleni między 

chodnikiem a jezdnią o zmiennej szerokości od 0,5 m do 1,50 m, 

− kanalizację deszczową.  

Zadanie uzyskało dofinasowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 

budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (w formie dotacji 

w kwocie 113 500,00 zł). 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieczajna – wykonano jezdnię na długości 

ok. 180,0 m i szerokości ok. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ułożeniem ścieku 

liniowego typu „mulda”, jednostronnego chodnika o szerokości ok. 1,50 m. Ponadto 

wprowadzono ograniczenia w formie progu zwalniającego oraz oznakowanie pionowe i poziome. 

Wykonany odcinek drogi połączył drogę powiatową i gminną w obrębie zabudowy mieszkaniowej 

oraz boiska wiejskiego. 

Przebudowa ulic: Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej w Obornikach wraz z budową 

kanalizacji deszczowej – w roku 2021 podpisano umowy na przebudowę ww. ulic a zasadniczy 

zakres prac obejmuje: 

− budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Kowalskiej, 

− przebudowę ul. Kowalskiej o długości ok. 153,0 m i szerokości ok. 5,0 m, jezdnia 

o nawierzchni kostki bezfazowej wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 

w granicach od 1,50 m do 2,50 m o nawierzchni z płyt granitowych o wymiarach 50x50 cm, 

− przebudowę ul. Ogrodowej na długości ok. 129,0 m i szerokości 3,0 m, nawierzchni jezdni 

z płyt betonowych, wraz z wykonaniem pasa miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych z kostki, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej 

kanalizacji deszczowej, 

− przebudowę ul. Wjazdowej na długości ok. 40,0 i szerokości 4,0 m, jezdnia z kostki 

bezfazowej, obustronne chodniki o szerokości ok. 2,0 m z płyt granitowych o wymiarach 

50x50 cm. 

Zmiana organizacji ruchu w rejonie mostu w ciągu ul. Armii Poznań w Obornikach, 

w tym montaż urządzenia bramowego o konstrukcji stalowej – w 2021 r. dokończono 

realizację zadania polegającego na zmianie organizacji ruchu w rejonie mostu w ciągu ul. Armii 

Poznań w Obornikach, w tym montaż urządzenia bramowego o konstrukcji stalowej (w związku 

z awarią i uszkodzeniem elementów przed odbiorem inwestycji, podjęto decyzję o wzmocnieniu 

konstrukcji, zamontowaniu aktywnego oznakowania na bramownicach, wprowadzeniu 

dodatkowego oznakowania na dojeździe do mostu). 
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Bramownica na moście w ciągu ul. Armii Poznań 

Ponadto: 

‒ opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ul. Taberskiego (na długości 

ok. 200,0 m) w zakresie: budowy jezdni, chodników i miejsc postojowych o nawierzchni 

z kostki betonowej, budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ul. Marii Skłodowskiej – 

Curie (na długości ok. 200,0 m) w zakresie: przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej; 

budowy nieutwardzonego odcinka drogi; wykonania ciągu pieszego wraz z włączeniem 

do istniejącego układu komunikacyjnego; przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej; 

wykonania ciągu pieszego na długości ok. 70,0 m, od istniejącego przejścia dla pieszych 

w ul. 4 Stycznia 1919 r. do ul. Marii Skłodowskiej – Curie o nawierzchni z kostki betonowej; 

wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni twardej oraz zaprojektowanie oświetlenia 

drogowego LED, 

‒ opracowano koncepcję projektową dotyczącą przebudowy ulic: Lipowej, Mickiewicza 

i ks. Szymańskiego w Obornikach (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej 

ul. Czarnkowskiej), która zakłada: podniesienie standardu technicznego wskazanego odcinka 

dróg; przebudowę istniejących skrzyżowań (ewentualne rondo w obrębie skrzyżowania ulic: 

marsz. J. Piłsudskiego, Mickiewicza, Szkolnej i Szymańskiego); zaprojektowanie ciągów 

pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych z włączeniem do istniejącego układu 

komunikacyjnego oraz nowego przebiegu ścieżek; przebudowę istniejących zjazdów; 

zagospodarowania pasów zieleni; propozycję zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (w tym doświetlenia przejść dla pieszych), 

‒ opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Nad Wełną w Obornikach 

wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w zakresie: budowy jezdni i chodników 

o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 322,0 m, likwidacji istniejącego oświetlenia 

drogowego oraz budowy nowego oświetlenia drogowego typu LED, budowy kanalizacji 

deszczowej oraz budowy kanału technologicznego, 

‒ opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ulic: Piaskowej i Łąkowej 

w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową,. Przewiduje się wykonanie: jezdni; miejsc 

postojowych i chodników o nawierzchni z kostki betonowej; kanalizacji deszczowej w zakresie 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez skrzynki rozsączające, rury 

drenarskie itp.; kanału technologicznego dla zlokalizowania linii światłowodowej, 
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‒ opracowano dokumentację budowlaną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bąblin 

(dz. nr 39), która przewiduje wykonanie: jezdni na długości ok. 600 m i szerokości ok. 4,50 m  

o nawierzchni z betonu asfaltowego; przebudowy istniejących zjazdów i skrzyżowań; 

powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na pobliskie pobocze 

do rowu przydrożnego, 

‒ opracowano dokumentację budowlaną na przebudowę ulic: Armii Krajowej, Droga Leśna 

i Szarych Szeregów w Obornikach wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego, 

której założenia obejmują: likwidację istniejącego oświetlenia drogowego na odcinku ulic: Armii 

Krajowej i Szarych Szeregów; przebudowę istniejącej jezdni i miejsc postojowych 

o nawierzchni z betonu asfaltowego; przebudowę istniejących chodników; wykonanie 

oświetlenia drogowego typu LED na odcinku ulic: Armii Krajowej i Szarych Szeregów 

oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie zmiany lokalizacji posadowienia 

kratek wpustowych w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 

oraz budowę nowego kolektora w ul. Droga Leśna, 

‒ opracowano dokumentację projektową, mapy dla celów projektowych oraz uzyskano decyzję 

wodnoprawną w celu wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości 

Uścikowo do działki nr 462 – o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości jezdni ok. 6,0 m, 

‒ opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby przebudowy drogi 

prowadzącej m.in. do hali sportowej w Objezierzu. Założenia projektowe przewidują 

m.in. wykonanie: odcinka nr I od drogi powiatowej do hali – nowej nawierzchni bitumicznej 

wraz z poszerzeniem jezdni do 5,00 m oraz budową jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, 

odcinka nr II od hali sportowej w stronę miejscowości Wymysłowo – wykonanie nowej 

nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 5,0 m i długości ok. 450,0 m, 

‒ zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej łączącej 

ul. Kowanowską z drogą krajową nr 11  ul. Staszica w Obornikach. Założenia projektowe 

przewidują: wykonanie drogi gminnej o nawierzchni twardej na długości ok. 180,0 m; budowę 

oświetlenia drogowego typu LED; włączenie drogi gminnej do drogi krajowej nr 11 ul. Staszica 

(działka nr 1024/3); budowę skrzyżowania/włączenia łącznika do ul. Kowanowskiej; 

likwidację prawoskrętu włączenia ul. Kowanowskiej do drogi krajowej nr 11 ul. Staszica; 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych; rozbiórkę budynków garażowych; wykonanie 

podziału działek wraz z wykonaniem map dla celów projektowych, 

‒ opracowano w latach 2020/2021 dokumentację projektową na przebudowę ul. Polnej 

w Obornikach wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej i oświetleniem. Zakres prac 

obejmuje: przebudowę jezdni – ul. Polnej w zakresie wzmocnienia warstwy jezdni z betonu 

asfaltowego oraz zmiany przebiegu krawędzi jezdni i wykonanie poszerzenia wraz z warstwami 

konstrukcyjnymi; budowę oświetlenia drogowego typu LED na całym odcinku drogi 

oraz na ul. Owocowej; wykonanie ciągów pieszych oraz nowych ciągów pieszo-rowerowych, 

rowerowych wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego; przebudowę 

istniejących zjazdów i skrzyżowań; skanalizowanie istniejących rowów przydrożnych; 

wykonanie wycinki drzew i krzewów; zaprojektowanie kanału technologicznego 

dla zlokalizowania linii światłowodowej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania 

z ul. Towarową. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych w kwocie do 7 705 089,00 zł, 
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‒ opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla przedsięwzięcia – poprawa bezpieczeństwa 

ruchu pieszych, który obejmuje: w I etapie przebudowę 20 przejść dla pieszych w Obornikach 

na ulicach: Szymańskiego, marsz. J. Piłsudskiego, A. Mickiewicza, Szkolnej, Cmentarnej, 

Eichlera, M. Kopernika, Chłopskiej, Młyńskiej, Szpitalnej, Jagiellońskiej oraz w II etapie 

przebudowę 16 przejść dla pieszych w Obornikach na ulicach: Armii Poznań, Szkolnej, 

Lipowej, M. Kopernika, A. Mickiewicza, 4 Stycznia 1919 r., Miękusa, Droga Leśna, Szkolnej 

i Chłopskiej. Inwestycje przewidują w obu etapach budowę dedykowanych lamp 

oświetleniowych wraz z ich zasilaniem, przebudowę infrastruktury drogowej w tym: wykonanie 

elementów ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym (zastosowanie kostki 

z wypustami), dostosowanie krawężników do wysokości 0-2 cm (wykonanie ramp 

krawężnikowych) na przejściach dla pieszych oraz przebudowę chodników, wyniesienie przejść 

dla pieszych wraz z remontem nawierzchni oraz wykonaniem oznakowania pionowego.  

Dokumentacje zostały przygotowane z myślą o złożeniu do Wojewody Wielkopolskiego 

wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. 

Oświetlenie dróg i terenów publicznych w gminie Oborniki 

W ramach zadania wybudowano oświetlenie drogowe typu LED na obszarze gminy Oborniki 

i wykonano dokumentacje projektowe: 

− sporządzono projekt techniczny i wybudowano oświetlenie drogowe w Obornikach 

w ciągu ul. Spokojnej, 

− wybudowano oświetlenie drogowe w Dąbrówce Leśnej ul. Ogrodowa, 

 

Oświetlenie ul. Ogrodowej w Dąbrówce Leśnej 

− wykonano oświetlenie w Uścikowie dz. 141, 143, 146, 

− sporządzono dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie drogowe w Lulinie 

dz. 313/20. Z funduszu sołeckiego sfinansowano wykonanie projektu, 

− zrealizowano budowę oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Łukowie, 

− wybudowano oświetlenie drogowe na ulicach: Harcerskiej, Bluszczowej, Różanej 

w Kowanówku, 
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− wybudowano oświetlenie drogowe na ulicach: Moniuszki i Paderewskiego w Rożnowie,  

− wykonano projekt budowlany branży elektrycznej na oświetlenie drogi w Gołębowie, 

− wykonano dokumentację oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wronieckiej 

w Obornikach (obwodnica), 

− zakupiono oraz zamontowano lampę hybrydową w miejscowości Gołaszyn, 

− rozpoczęto proces przygotowania inwestycji oświetleniowej w miejscowości 

Łukowo/Żerniki, Bogdanowo, Dąbrówka Leśna (ul. Św. Huberta). 

W dniu 27 maja 2020 r. zawarto umowę na świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy 

Oborniki, w tym wykonanie programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego 

oraz bieżącego utrzymania opraw oświetleniowych. Celem modernizacji jest poprawa stanu 

oświetlenia drogowego na terenie miasta stanowiącego własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 

oraz uzyskanie znaczących efektów ekonomicznych dla budżetu gminy poprzez: 

− obniżenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy zainstalowanej 

na urządzeniach oświetlenia drogowego, 

− wymianę istniejących urządzeń oświetleniowych,  

− dobór systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowej, 

− dobór systemu oświetleniowego zapewniający poprawę jakości i efektywności 

oświetlenia, 

− wymianę zdegradowanych słupów oświetleniowych, 

− wymianę awaryjnych odcinków linii napowietrznej na linię kablową podziemną. 

Unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego zakłada zastąpienie dotychczasowego 

oświetlenia ulic, realizowanego przede wszystkim przy zastosowaniu lamp sodowych, nowym 

oświetleniem typu LED. Rodzaj i moc opraw oświetleniowych zostanie ustalona na podstawie 

kategorii dróg, zgodnie z zasadą równomiernego doświetlenia oraz ujednolicenia barwy światła.  

W ramach prowadzonych działań zostanie na terenie miasta wymienionych 1080 opraw, 

w tym 170 opraw stylizowanych (m.in. w obrębie Rynku, ul. Czarnkowskiej, ul. Kościelnej, 

ul. marsz. J. Piłsudskiego), których moc w stosunku do obecnego oświetlenia, a co za tym idzie 

również opłaty za zużytą energię elektryczną, po modernizacji spadnie o około 50%. 

Ponadto  na wniosek sołtysów na terenach wiejskich (m.in. w Bogdanowie, Górce, Nieczajnie, 

Nowołoskońcu, Urbaniu, Wargowie, Żukowie, Dąbrówce Leśnej) zostanie częściowo 

rozbudowane oświetlenie i powstanie dodatkowo 55 punktów świetlnych. 

GMINNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE 

Gmina Oborniki jest organizatorem lokalnego transportu zbiorowego – autobusowej 

komunikacji publicznej, która została uruchomiona w listopadzie 2011 r. Początkowo obejmowała 

9 linii komunikacyjnych. Od tego czasu systematycznie zwiększała się liczba realizowanych 

wozokilometrów, liczba kursów oraz przystanków. W 2021 r. sieć komunikacyjna obejmowała 

15 linii autobusowych, ponad 200 przystanków, a praca przewozowa osiągnęła 670 000 km 

(w 2020 r. – 656 800 km). W 2021 r. liczba pasażerów wyniosła prawie 269 000 i utrzymała się 

na podobnym poziomie, jak w roku 2020. Jest to jednak znaczny spadek liczby korzystających 

z gminnych przewozów pasażerskich w porównaniu z rokiem 2019 – 419 000, 2018 – 452 000, 

czy 2017 – 366 000. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w narzuconych w okresie 
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pandemii ograniczeniach w liczbie miejsc dostępnych dla pasażerów w pojazdach, długich okresach 

nauki zdalnej oraz obawach wynikających z korzystania z komunikacji zbiorowej. 

We wrześniu 2021 r. obsługę wszystkich linii rozpoczął nowy operator, wprowadzając 

do eksploatacji 10 nowych, niskopodłogowych klimatyzowanych autobusów. 

 

Autobusy firmy S&C Transport 

Oprócz terenu gminy Oborniki – na podstawie obowiązujących porozumień – obornicka 

autobusowa komunikacja publiczna dociera również do Suchego Lasu, Rogoźna, Murowanej 

Gośliny i Szamotuł.  

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat sprzedanych w 2021 r. biletów. 

2021 

Arriva S&C Transport 

Suma 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Linia 

21 2 223 2 518 2 705 2 221 2 652 2 963 2 488 2 789 3 484 3 204 3 739 3 088 34 074 

22 1 345 1 419 1 739 1 490 1 655 1 807 1 347 1 496 2 271 2 153 2 163 1 869 20 754 

23 863 993 1 099 871 1 387 1 466 1 338 1 131 1 915 1 588 1 740 1 481 15 872 

24 634 815 975 752 1 059 1 243 695 832 1 578 1 576 1 266 1 317 12 742 

25 2 463 3 009 3 507 2 887 4 029 4 751 3 227 3 212 5 384 5 418 5 415 4 683 47 985 

26 1 652 1 822 2 227 1 847 2 109 2 627 2 012 2 082 3 423 3 383 3 042 2 525 28 751 

27 1 484 1 606 1 810 1 329 1 853 2 160 1 751 1 837 3 081 2 783 2 937 2 623 25 254 

28 671 574 859 689 882 891 649 529 1 167 1 149 1 134 934 10 128 

29 293 336 375 299 421 425 297 323 576 514 469 451 4 779 

30 165 195 208 182 310 382 229 211 592 439 492 427 3 832 

31 466 477 442 444 488 550 468 456 836 823 710 487 6 647 

32 341 417 437 417 454 539 453 505 779 729 621 510 6 202 

33 441 558 573 586 635 693 585 500 958 842 834 875 8 080 

34 278 293 387 290 361 435 334 365 643 564 548 451 4 949 

35 123 121 128 103 105 107 110 58 170 128 145 99 1 397 

Jednorazowe 13 442 15 153 17 471 14 407 18 400 21 039 15 983 16 326 26 857 25 293 25 255 21 820 231 446 

Miesięczne  67 58 83 63 93 75 60 20 89 85 88 69 850 

Razem 16 390 17 705 21 123 17 179 22 492 24 339 18 623 17 206 30 773 29 033 29 127 24 856 268 846 
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SCHEMAT SIECI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ GMINĘ OBORNIKI 

 

Do zadań Gminy należy obsługa komunikacji miejskiej i związane z tym administrowanie 

dworcem autobusowym, utrzymanie i remonty wiat przystankowych, jak również zakup i montaż 

nowych wiat wraz z niezbędnym wyposażeniem. W roku 2021 zakupiono 4 nowe wiaty 

przystankowe dla miejscowości: Świerkówki, Nowołoskoniec, Słonawy i Rożnowo. 

Dworcem autobusowym, ukończonym w 2018 r., obecnie – w imieniu Gminy Oborniki – 

administruje, na podstawie rocznej umowy podpisanej z Gminą, ZUK. Informacje na temat 

utrzymania dworca autobusowego zawarte są w dziale Ochrona środowiska, gospodarka wodno-

ściekowa, rolnictwo – Utrzymanie czystości i porządku. 
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W ciągu ponad 10 lat funkcjonowania gminnej komunikacji publicznej przewiozła ona 

w poszczególnych latach następujące liczby pasażerów: 

 

W ramach realizacji zadań Gminy w zakresie transportu w roku raportowanym wydano 

również zezwolenia na przewóz regularny specjalny (dowozy szkolne). 

W 2021 r. Gmina Oborniki przystąpiła do związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski 

Transport Regionalny”, który utworzyły 23 jednostki samorządu terytorialnego. Informacje 

na temat Związku zawarte są w dziale Informacje ogólne – Członkostwo w Związkach 

i Stowarzyszeniach. 

TRANSPORT KOLEJOWY 

 

Pociąg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

Transport na terenie gminy Oborniki realizowany jest również przez komunikację kolejową 

(linia kolejowa Poznań-Piła), określaną mianem Poznańska Kolej Metropolitarna 

(dalej: PKM).stanowiącą element systemu regularnych połączeń regionalnych, obejmujących 

swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe 

na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, 

Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Szamotuły i Rogoźno.  
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PKM to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce, ułatwiające drogę do szkoły, 

pracy lub w innych celach, polegające na realizacji przyjętego założenia, że w godzinach szczytu 

przewozowego pociągi w systemie PKM docelowo będą kursowały z częstotliwością co 30 minut, 

zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania. To pierwsze wspólne tak duże 

przedsięwzięcie samorządów, w tym i Gminy Oborniki.  

W 2021 r. Gmina Oborniki udzieliła pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 

w formie dotacji w kwocie 215 314,19 zł na zadanie pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 

pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych. 

Połączenia będą realizowane na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Piła, na odcinku Poznań 

Główny – Rogoźno Wielkopolskie. Strony umowy ustaliły, że na wskazanym odcinku kursować 

będzie w dni robocze, nie mniej niż 15 par pociągów na dobę. W 2021 r., ze względu na spadek 

liczby pasażerów spowodowany pandemią, niektóre kursy były czasowo zawieszane 

przez organizatora – samorząd województwa. 
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ZDROWIE 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ochrona zdrowia jest jednym z zadań własnych 

gminy, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Jego realizacja 

ma na celu przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

W roku raportowanym realizowane było ono na terenie gminy Oborniki m.in. przez: 

− Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach (dalej: OPS), 

− Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach 

z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, 

a także organizacje pozarządowe i Urząd Miejski w Obornikach. 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH 

POTWIERDZANIE PRAWA DO KORZYSTANIA  
Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mają osoby inne niż 

ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej. Pomoc w formie potwierdzenia prawa do korzystania z bezpłatnych świadczeń 

opieki zdrowotnej można otrzymać, jeżeli spełnione zostaje kryterium dochodowe określone 

w ustawie o pomocy społecznej. Świadczenie w ww. formie przyznaje się na okres 90 dni. W 2021 r. 

z tej formy pomocy skorzystało 38 osób z terenu miasta i gminy Oborniki. 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZY ZASIŁKU STAŁYM 

Podopieczni uprawnieni do skorzystania z pomocy w formie zasiłku stałego nabywają tym 

samym prawo do pomocy w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, 

gdy nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. 

TRANSPORT UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

Od 2019 r. OPS realizuje zadanie polegające na organizowaniu transportu dla osób z terenu naszej 

gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie (w 2021 r. – 7 osób). Jest to instytucja 

służąca budowaniu sieci oparcia społecznego oraz przygotowująca do funkcjonowania w środowisku. 

Przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego bądź 

stałej opieki stacjonarnej. Koszt realizacji tego zadania w 2021 r. wyniósł 122 725,80 zł. 

PANDEMIA COVID-19 

W związku ze stanem epidemicznym wprowadzono środki bezpieczeństwa oraz zalecenia 

dla pracowników OPS i interesantów, w tym m.in.: ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt 

w terenie, zapewnienie pracownikom dostępu do niezbędnych środków ochrony osobistej, 

stosowanie zasad profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zaleceń inspekcji sanitarnej, 

załatwianie wszelkich spraw w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne. Z uwagi 

na trwającą epidemię COVID-19 uznano, że wprowadzone regulacje organizacyjno–prawne były 

niewystarczające i z tego względu w OPS wprowadzono rotacyjny system pracy. Dzięki temu 

rozwiązaniu udało się zapobiec zamknięciu całego OPS w przypadku kwarantanny choćby jednego 

pracownika oraz zapewnić ciągłość funkcjonowania placówki. Rozwiązanie to stanowiło również 

gwarancję wypłat wszystkich świadczeń w wyznaczonych terminach oraz codzienne składanie 

raportów z wykonanych zadań i realizowanie bieżących spraw.  
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W miejscach ogólnodostępnych zostały zamontowane dozowniki płynu dezynfekującego 

do rąk. W widocznych miejscach zamieszczono instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk 

oraz konieczności zachowania odpowiedniego dystansu. Usługa sprzątania, w tym 

także uzupełniania dozowników na mydło, odbywała się z wykorzystaniem środków 

antyseptycznych. Zwielokrotniono mycie klamek, uchwytów, blatów, przycisków windy i podłóg, 

stosując do tych celów preparaty dezynfekujące. Obsługa klienta odbywała się w wyznaczonej 

strefie, na biurkach zamontowano ochronne przegrody. Pracownicy zostali wyposażeni 

w jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne. 

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa, zarówno pracowników, jak i świadczeniobiorców, 

na stronie OPS i Urzędu Miejskiego w Obornikach wystosowano prośbę do klientów o założenie 

kont bankowych.  

DZIAŁANIA GMINY OBORNIKI  

PRZEPROWADZONE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

W roku 2021 Gmina Oborniki kontynuowała akcje informacyjne i profilaktyczne związane 

z pandemią COVID-19. Od 22 stycznia rozpoczęła się ogólnopolska akcja szczepienia przeciw 

COVID-19 dla seniorów powyżej 70. roku życia. W kolejnych etapach wprowadzano szczepienia 

dla następnych grup wiekowych. W Obornikach uruchomiono cztery stacjonarne punkty szczepień 

(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, Artur Obst NZOZ Obst 

Ambulans Union – Ratownictwo Medyczne, Vita KK Sp. Z o.o., Vita S.C.). Ponadto w maju 

uruchomiono Punkt Szczepień Masowych, zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Unicef 

w Obornikach dzięki zaangażowaniu władz miejskich i powiatowych oraz SP ZOZ w Obornikach.  

Samorządom gminnym wojewodowie powierzyli do realizacji zadanie związane z transportem 

osób niepełnosprawnych lub osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów 

szczepień. Utworzono infolinię do zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji 

o szczepieniach przeciwko wirusowi. Infolinia była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 

pracy Urzędu Miejskiego w Obornikach. Poprzez kontakt z Infolinią Gmina Oborniki 

zorganizowała transport do punktów szczepień w miesiącach styczeń – sierpień dla 38 osób. 

Ponadto poprzez infolinię koordynowano wyjazdy zespołów szczepiennych do mieszkańców, 

którzy nie mieli możliwości dotarcia do punktów szczepień. 

 

Straż Miejska pomaga seniorom w dotarciu do punktów szczepień 
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Samorządom gminnym powierzono w 2021 r. zadanie z zakresu działań promocyjnych, 

mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się 

szczepieniu przeciw COVID – 19. W ramach zadania dotyczącego promocji szczepień Gmina 

Oborniki przystąpiła do kampanii prasowo – internetowej SzczepiMyGminy – Oborniki, 

organizowanej przez Polska Press Sp. z o.o.  

W ramach kampanii zlecono reklamę prasową: projekt i druk poradnika o korzyściach 

ochronnych ze szczepień przed COVID–19, miejscach szczepień w Gminie Oborniki, rozwiązaniach 

dotyczących szczepień osób starszych, niepełnosprawnych, nieopuszczających miejsca zamieszkania 

oraz o działalności infolinii, dotyczącej organizacji transportu dla osób mających problem 

z dotarciem do miejsca szczepień. Poradnik trafił do mieszkańców gminy poprzez dystrybucję 

w punktach sklepowych oraz instytucjach. 

Ponadto zlecono reklamę internetową „triple billboard” w terminach 4 - 17 sierpnia oraz 3 - 14 

września 2021 r. na serwisie oborniki.naszemiasto.pl. Reklama zawierała hasłowo informację na temat 

korzyści płynących ze szczepień. 

W ramach kampanii wykonano również projekt logotypu #SzczepiMyGminy – Oborniki 

oraz projekt plakatu zachęcającego do szczepień. Wydruk plakatu oraz dystrybucję w stałe miejsca 

wykonano we własnym zakresie.  

Na stronie www.oborniki.naszemiasto.pl ukazał się też artykuł sponsorowany w ramach powyższej 

kampanii, w którym zachęcano do szczepień, przedstawiając korzyści oraz dostępne możliwości 

poddania się szczepieniom wraz z wszelkimi pomocami oferowanymi przez instytucje samorządowe.  

W ramach kampanii promocji szczepień, Gmina Oborniki zorganizowała kilkukrotną akcję 

szczepień bez potrzeby wcześniejszej rejestracji, szczepionkami „do wyboru”, w czwartki targowe, na 

Targowisku Miejskim w Obornikach. W ramach zachęty skierowanej do mieszkańców, Gmina zleciła 

wykonanie ekologicznych toreb na zakupy z logotypem #SzczepiMysię – Oborniki, którą otrzymywała 

osoba zaszczepiona na targowisku.  

Kolejnym działaniem w ramach promocji szczepień było wsparcie rodzinnych festynów 

promujących szczepienia dla mieszkańców gminy, w sołectwach Żerniki, Kiszewo oraz Nieczajna. 

Wybrane miejscowości leżą w trzech różnych częściach gminy Oborniki i organizowane tam festyny 

skupiały mieszkańców również okolicznych miejscowości. Dlatego założeniem wsparcia organizacji tych 

spotkań było przyciągnięcie ofertą dla całych rodzin jak największej ilości mieszkańców. W ramach 

realizacji sfinansowano projekty animacji artystyczno – kulturalno - edukacyjnych dla najmłodszych 

mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy przybywają na takie zdarzenia rodziców oraz dziadków.  

W ramach zaplanowanych akcji promujących szczepienia wykonano specjalną wkładkę prasową 

w miesięczniku „Nasze Oborniki”, wydawanym przez Gminę Oborniki, gdzie oprócz hasłowo ujętych 

zachęt do szczepień, przedstawiono również wszystkie możliwości realizacji oraz informacje 

o dostępnych pomocach oferowanych przez instytucje państwowe oraz samorządowe.  

PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Oborniki na lata 2020 – 2023 

– został przyjęty do realizacji na mocy uchwały nr XVII/224/19 Rady Miejskiej w Obornikach 

z 30 grudnia 2019 r. Jego głównym celem jest zapobieganie problemom narkotykowym, 

minimalizowanie problemów już istniejących oraz wzmacnianie czynników chroniących. 
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Główne cele programu to: 

− zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających 

szkodliwie i uzależnionych od narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem, 

− udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

− wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Oborniki na 2021 r. - został przyjęty do realizacji na mocy uchwały nr XXV/338/20 Rady 

Miejskiej w Obornikach z dnia 25 listopada 2020 r. Głównym celem programu jest ograniczenie 

zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych 

poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców. Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską.  

Główne cele programu to: 

− prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej, 

− poszerzanie oferty pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz rodzin, borykających 

się z problemem przemocy, 

− ograniczanie dostępności do alkoholu. 

DZIAŁALNOŚĆ 

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

LECZENIE ODWYKOWE 

Do podstawowych działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Obornikach (dalej: Komisja) należy realizowanie procedury zobowiązania osób uzależnionych 

do leczenia odwykowego, a w tym prowadzenie rozmów motywujących do podejmowania leczenia, 

kierowanie do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

oraz kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania zobowiązania do leczenia odwykowego. 

W ramach realizacji tej instytucji prawnej, członkowie Komisji spotykali się na posiedzeniach 

motywujących, w zespołach trzyosobowych. W 2021 r. Komisja wszczęła 58 nowych spraw, 

w których wnioskodawcami byli: 

− Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Obornikach – 

21 wniosków, 

− Komenda Powiatowa Policji w Obornikach – 11 wniosków, 

− członkowie rodzin osób uzależnionych – 18 wniosków, 

− Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach – 6 wniosków, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 wniosek, 

− samozgłoszenie – 1 wniosek. 
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Łączna liczba prowadzonych spraw w 2021 r. wyniosła 166. 

W roku 2021 odbyło się 41 motywacyjnych posiedzeń Komisji, na które zaproszono osoby 

uzależnione oraz członków ich rodzin (379 zaproszeń). Do biegłych sądowych, w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia, skierowano 44 sprawy. W sprawie wszczęcia postępowania 

w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego do sądu 

skierowano 29 spraw.  

KONTROLA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

W 2021 r. Komisja opiniowała wnioski dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wydała opinie dotyczące 29 punktów sprzedaży alkoholu. Komisja odbyła 

6 posiedzeń wyjazdowych w celu kontroli punktów sprzedaży alkoholu i przeprowadziła kontrolę 

23 punktów sprzedaży alkoholu. 

INNE INICJATYWY KOMISJI 

W 2021 r. Komisja uczestniczyła w następujących projektach: 

− „9 miesięcy pełnych miłości” – konkurs fotograficzny zrealizowany w ramach 

ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pod patronatem Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) „Ciąża bez alkoholu”. W konkursie 

zgłoszono 6 prac fotograficznych,  

− „Unplugged” – kontynuacja rozpoczętego w 2019 r. programu profilaktyki uniwersalnej, 

adresowanego do uczniów w wieku 12-14 lat, 

− „Otwórz się na pomoc” – Projekt realizowany był poprzez kolportaż poradnika w formie 

gazety oraz filmu interaktywnego poświęconego problemowi uzależnienia dzieci 

od komputera i Internetu,. Celem projektu było zwrócenie uwagi na kwestię zdrowia 

psychicznego oraz poinformowanie mieszkańców gminy Oborniki o miejscach, 

w których można otrzymać pomoc i wsparcie, 

− „Lepiej przeżyj” – kurs e-learningowy przeznaczony dla szkół na terenie gminy Oborniki, 

składający się z dziesięciu modułów: uzależnienia alkoholowe, uzależnienia narkotykowe, 

uzależnienia behawioralne, pewność siebie, komunikacja w grupie, asertywność, 

wyznaczanie celów, zajęcia projektowe I – metoda Design Thinking w praktyce, zajęcia 

projektowe II - tworzenie własnego komiksu edukacyjnego, zajęcia projektowe III – 

tworzenie własnej gry edukacyjnej,  

− „Postaw na zdrowie” – projekt finansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. W ramach jego realizacji prowadzono działania informacyjno–

edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych 

dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia oraz udzielono bezpłatnej pomocy 

psychologicznej dla dzieci i młodzieży. 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNA 

W 2021 r. Urząd Miejski w Obornikach koordynował następujące projekty: 

PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU 
POKARMOWEGO 

W 2021 r. na terenie gminy Oborniki zrealizowany został program pn. „Profilaktyka 

nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie 

całej Wielkopolski w latach 2020-2023”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii 
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Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy programu zostali objęci 

bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi. Projekt skierowany był 

do mieszkańców w wieku od 50 do 74 lat. W programie wzięło udział 56 osób, natomiast 54 osoby 

oddały próbkę do badania na obecność krwi utajonej. 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA 

Organizatorem kampanii jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma działające przy Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA). Głównym jej celem 

jest zwiększenie świadomości w zakresie nowotworu poprzez szeroką popularyzację działań 

o charakterze promocyjno–edukacyjnym, szkoleniowym i profilaktycznym skierowanych do dzieci 

i młodzieży. W 2021 r. w Programie wzięli udział uczniowie: Szkoły Podstawowej 

nr 4 im. UNICEF, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Maniewie oraz Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rożnowie. 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH 

W dniu 22 listopada 2021 r. Burmistrz Obornik podpisał porozumienie dotyczące opieki 

stomatologicznej w obornickich szkołach. Na tej podstawie firma MEDIROOT Urszuli 

Korzeniewskiej z Wągrowca sprawuje opiekę dentystyczną we wszystkich placówkach należących 

do Gminy Oborniki. Z opieki dentystycznej bezpłatnie może skorzystać każdy z uczniów. 

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ GRYPY 

W Gminie Oborniki od 2016 r. do 2021 r. realizowany był program bezpłatnych szczepień 

przeciwko grypie dla mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia ze wskazaniem lekarskim 

i posiadających Obornicką Kartę Seniora wydaną przez Burmistrza Obornik.  

W 2021 r. z możliwości darmowych szczepień skorzystało 371 seniorów. Koszty szczepień 

sfinansowała Gmina Oborniki. Akcja prowadzona była w 5 placówkach.  

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia, od 23 listopada 2021 r. wszystkie 

osoby pełnoletnie mogą korzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie.  

INWESTYCJE  

Adaptacja pomieszczeń budynku w Popówku na potrzeby przychodni lekarza 
rodzinnego 

Planowana adaptacja obejmuje budynek po byłym Ludowym Banku Spółdzielczym 

w Popówku, który Gmina zakupiła w 2020 r. W roku raportowanym wykonano dokumentację 

projektowo-kosztorysową, której zakres merytoryczny będzie obejmował: poczekalnię dla 4-5 

osób, w tym obsługa rejestracyjna, pomieszczenie rejestracji i bazy danych pacjentów, toaletę 

dla pacjentów przystosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych dostępną z poczekalni, 

2 gabinety lekarskie, w tym jeden lekarsko-zabiegowy, małe zaplecze dla pracowników (szatnia, 

miejsca na posiłek z małą lodówką, zlewozmywakiem i umywalką), toalety dla pracowników, 

miejsce na sprzęt porządkowy. Realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r. 
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W 2021 r. Gmina Oborniki zleciła podmiotom działającym poza sektorem finansów 

publicznych realizację zadań publicznych: 

− na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

Tytuł zadania Realizujący 

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania 

w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - 

niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie Pomocy  

Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Przyjaciel” 

Rehabilitacja Amazonek po zabiegu mastektomii 
Stowarzyszenie Amazonek  

im. Św. Siostry Faustyny 

Usługi fizjoterapeutyczne dla mieszkańców gminy Oborniki 

dotkniętych utratą zdrowia 

Spółdzielnia Socjalna  

„Uciec Dysforii” 

Systematyczna codzienna prowadzona pod okiem superwizora 

terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju szansą na ich lepsze jutro 

Fundacja  

„Ja nie mogę czekać” 

Zwiększenie dostępności do rzetelnej diagnozy dla dzieci 

z zaburzeniami rozwoju w gminie Oborniki 

Fundacja  

„Ja nie mogę czekać” 

Rozwój wszechstronnej aktywności fizycznej niepełnosprawnych 

podopiecznych stowarzyszenia poprzez doskonalenie motoryki 

małej i dużej 

Stowarzyszenie Pomocy  

Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Przyjaciel” 

− w zakresie promocji i organizacji wolontariatu: 

Tytuł zadania Realizujący 

Wyjazd integracyjny szerzący ideę wolontariatu 

Wspólnota wolontariuszy hospicyjnych 

„LUDZKI GEST” 

im. Jana Pawła II 

− na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym: 

Tytuł zadania Realizujący 

Wsparcie trzeźwiejących i współuzależnionych mieszkańców 

Gminy Oborniki 

Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia 

HORYZONT w Obornikach 

Organizowanie wypoczynku letniego w formie wycieczki, 

półkolonii lub kolonii z elementami profilaktyki 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 

w Obornikach 

Stowarzyszenie Zdrowego Stylu Życia „Horyzont” w Obornikach zapewniło możliwość 

skorzystania z pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym, realizując 

zadanie publiczne zlecone przez Gminę Oborniki w rozstrzygnięciu konkursu. Pomoc świadczył 

instruktor terapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym w Obornikach przy współpracy z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach. 
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WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CREO 

W 2021 r. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej (CREO) zaprosiło 

Gminę Oborniki do kampanii społecznej „Aktywność MURowana”. W ramach projektu 

na budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego pojawił się wielkoformatowy 

mural. W barwnej i dynamicznej formie prezentuje on dwóch rugbistów poruszających się 

na wózkach, którzy walczą o piłkę.  

Celem kampanii społecznej CREO było zwrócenie uwagi na różnorodne aktywności 

społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami, które podejmują w życiu takie same 

aktywności, jak osoby pełnosprawne. 

Twórcami muralu byli: Mark Maksimovich, Jarosław Ptak i Anna Waluś. Projekt został 

współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Mural zrealizowany w ramach kampanii „Aktywność MURowana” 
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POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna w Polsce, według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest 

instytucją polityki społecznej, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji życiowych. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zapobiega także 

trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób korzystających z pomocy 

są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 

W gminie Oborniki działania w zakresie pomocy społecznej są realizowane głównie 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Poza tym Gmina zleca realizację części zadań 

także podmiotom spoza sektora finansów publicznych, przede wszystkim organizacjom 

pozarządowym. 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena 

zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy 

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb z zakresu pomocy społecznej. Zatem pomoc 

oferowana mieszkańcom to zarówno liczne świadczenia pieniężne, jak i rozmaite formy wsparcia 

niefinansowego. 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OPS 

Zasady udzielania pomocy 

Świadczenia pieniężne, wypłacane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, przyznawane 

są osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza poziomu określonego w ustawie, 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów lub innych okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności 

w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało osobom i rodzinom, 

których dochód na osobę w rodzinie w 2021 r. nie przekroczył kryterium wskazanego w poniższej 

tabeli:  

Dochód na osobę samotnie gospodarującą 701,00 zł 

Dochód na każdą osobę w rodzinie 528,00 zł 



Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 - POMOC SPOŁECZNA  

 

www.oborniki.pl                                                                                                                                                     105 

Liczbę wniosków rozpatrywanych przez OPS w 2021 r., liczbę rodzin oraz osób w rodzinach 

objętych pomocą obrazuje poniższa tabela. 

Liczba wniosków 
Liczba rodzin objętych pomocą 

finansową 

Liczba osób w rodzinach 

objętych pomocą 

1 236 564 1 211 

Porównując zestawienie powodów przyznania świadczeń z pomocy społecznej, należy 

zwrócić uwagę, iż niejednokrotnie w jednej rodzinie występuje kilka grup dyspanseryjnych, 

tzn.  jednocześnie może wystąpić kilka okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

LICZBA RODZIN WG KRYTERIUM DYSFUNKCJI W 2021 R.  

W PORÓWNANIU DO LAT WCZEŚNIEJSZYCH 

Powody przyznania pomocy 
Liczba rodzin  

w 2021 r. 
Liczba rodzin  

w 2020 r. 
Liczba rodzin  

w 2019 r. 

długotrwała lub ciężka choroba 370 421 438 

ubóstwo 320 341 341 

niepełnosprawność 242 278 314 

bezradność opiekuńczo-wychowawcza, w tym: 177 220 222 

- rodziny niepełne 62 85 94 

- rodziny wielodzietne 26 34 50 

bezrobocie 146 145 156 

potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: 86 85 80 

- potrzeba ochrony wielodzietności 59 59 - 

alkoholizm 64 63 61 

bezdomność 43 39 45 

przemoc w rodzinie 15 10 12 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego 

16 16 12 

narkomania 6 4 3 

zdarzenie losowe 5 1 1 

sytuacja kryzysowa 3 2 2 

sieroctwo 0 0 1 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy 

0 0 1 
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Charakterystyka świadczeń 

Do zadań własnych gminy, realizowanych w formie świadczeń pieniężnych, zgodnie 

z zapisami ustawy o pomocy społecznej, należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

okresowych, celowych, specjalnych celowych oraz celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego. Zadaniami własnymi są też: kierowanie i ponoszenie odpłatności 

za pobyt w domu pomocy społecznej, zapewnienie usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu 

czy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnej odzieży. Choć beneficjent pomocy 

nie otrzymuje w ramach tych świadczeń środków finansowych, to jednak ich realizacja generuje 

dla budżetu wymierne koszty. 

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej 

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub – w przypadku osoby pozostającej 

w rodzinie – jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa 

niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 

osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. 

Zasiłek celowy wypłacany jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb, w szczególności 

na pokrycie (w części lub w całości) wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, 

leków i leczenia, opału, kosztów utrzymania mieszkania, drobnych remontów i napraw mieszkania. 

Jego wysokość uzależniona jest od indywidualnej sytuacji osoby bądź rodziny ubiegającej się 

o pomoc. 

Zasiłek specjalny celowy to świadczenie przyznawane w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe, określone w ustawie 

o pomocy społecznej, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i jest to świadczenie bezzwrotne. 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

to świadczenie, które może być przyznane osobie albo rodzinie z uwagi na poniesione straty 

w wyniku zdarzenia losowego. Pomoc ta może zostać przyznana niezależnie od dochodu i może 

nie podlegać zwrotowi. 

LICZBA ŚWIADCZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ  

Z PODZIAŁEM NA RODZAJ ŚWIADCZEŃ W 2021 R. W PORÓWNANIU DO LAT WCZEŚNIEJSZYCH 

Forma pomocy 
Liczba 

świadczeń 
w 2021 r. 

Liczba 
świadczeń 
w 2020 r. 

Liczba 
świadczeń 
w 2019 r. 

Zasiłki stałe ogółem, w tym: 1 018 1 029 957 

- dla osoby samotnej 928 903 847 

- dla osoby w rodzinie 90 126 110 
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Forma pomocy 
Liczba 

świadczeń 
w 2021 r. 

Liczba 
świadczeń 
w 2020 r. 

Liczba 
świadczeń 
w 2019 r. 

Zasiłki okresowe ogółem, w tym przyznane z powodu: 652 663 559 

- bezrobocia 420 382 229 

- długotrwałej choroby 133 185 234 

- niepełnosprawności 52 22 36 

- z innego powodu 47 74 60 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

3 2 0 

Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem,  w tym specjalne 
zasiłki celowe 

350 329 383 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ  

WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W 2021 R. W PORÓWNANIU DO LAT WCZEŚNIEJSZYCH 

Forma pomocy 

Kwota 
świadczeń 
w 2021 r.  

(w zł) 

Kwota 
świadczeń 
w 2020 r.  

(w zł) 

Kota 
świadczeń 
w 2019 r. 

 (w zł) 

Zasiłki stałe ogółem, w tym: 536 468,00 569 076,00 538 988,00 

- dla osoby samotnej  511 512,00 520 540,00 487 426,00 

- dla osoby w rodzinie 24 956,00 48 536,00 41 562,00 

Zasiłki okresowe ogółem w tym przyznane z powodu: 303 174,00 289 593,00 249 410,00 

- bezrobocia 196 561,00 161 368,00 98 755,00 

- długotrwałej choroby 62 589,00 75 819,00 103 609,00 

- niepełnosprawności 22 271,00 10 393,00 15 997,00 

- z innego powodu 21 303,00 42 013,00 31 049,00 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego 
11 000,00 6 000,00 0,00 

Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem, w tym: 413 493,00 433 934,00 396 874,00 

- specjalne zasiłki celowe 99 536,00 98 190,00 140 048,00 

Gmina realizuje także inne zadania gwarantowane zapisami ustawy o pomocy społecznej – 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Należą do nich specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ujęte w podrozdziale przedstawiającym świadczenia 



Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 – POMOC SPOŁECZNA 

 

108                                                                                                                                                    www.oborniki.pl 

niepieniężne) oraz wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu za sprawowaną opiekę 

nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun prawny przede wszystkim sprawuje pieczę nad osobą 

ubezwłasnowolnioną, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją przed osobami trzecimi. 

Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustalana jest przez sąd i nie może przekraczać 

1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród 

z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający 

dzień przyznania wynagrodzenia. 

Forma pomocy 

Liczba osób, którym 
przyznano 

świadczenie 
postanowieniem sądu  

Liczba  
świadczeń 

Kwota świadczeń 
(w zł) 

Wynagrodzenie należne 
opiekunowi prawnemu z tytułu 
sprawowania opieki przyznane 
przez sąd 

4 135 62 280,00 

Obok świadczeń realizowanych na mocy ustawy o pomocy społecznej przyznawane są także, 

na podstawie odrębnych przepisów, inne formy finansowego wspierania osób i rodzin, takie 

jak np. dodatki mieszkaniowe czy dodatki energetyczne. Dotyczą one rodzin, których dochód 

nie przekracza określonego progu. Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych należy 

do zadań własnych gminy, natomiast obsługa dodatków energetycznych to zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej. 

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie przyznawane na podstawie ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, mające na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej przez pokrycie 

ze środków publicznych (gminnych) kosztów utrzymania mieszkania (w tym czynszu) powyżej 

możliwości osób uprawnionych do jego otrzymania. Świadczeniobiorca zobowiązany jest na bieżąco 

regulować różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem mieszkaniowym. Ustawa 

reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy i określa niezbędne przesłanki uprawniające 

do otrzymania dodatku, tj.: tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu 

mieszkalnego w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego. 

W 2021 r. wpłynęły 272 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego pozytywnie 

rozpatrzono 261 wniosków, a 11 rozpatrzono negatywnie. Zakres pomocy udzielonej w tej formie 

prezentuje tabela: 

Wnioskodawcy zamieszkujący w: Kwota (w zł) 

zasobach gminnych 185 551,74 

zasobach spółdzielczych 91 887,81 

wspólnotach mieszkaniowych 66 965,60 

zasobach prywatnych 28 478,08 

innych 14 557,85 

Razem 387 441,04 
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W lipcu 2013 r. zmiana ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wprowadziła 

możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – zryczałtowany dodatek energetyczny 

na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. O świadczenie 

to mogą ubiegać się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. W roku 2021 wpłynęło 

36 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, na podstawie których wypłacono dodatek 

na ogólną kwotę 3 121,12 zł. 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OPS 

Usługi opiekuńcze 

Przykładem zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielanie pomocy 

w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc w tej postaci przysługuje osobom, 

które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

Wykonywanie usług zlecono Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” z siedzibą w Obornikach. 

Podopieczni objęci są usługami opiekuńczymi w wymiarze od 1 do 8 godzin dziennie. Liczba 

przyznanych godzin usług opiekuńczych uzależniona jest od wielu czynników, a zwłaszcza 

od stanu zdrowia (zaleceń lekarza) i sprawności psychofizycznej podopiecznego. Od powyższych 

czynników uzależniony jest również zakres świadczonych usług. 

Gmina Oborniki w 2021 r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w okresie 

od stycznia do marca 2021 r. w wysokości 23,20 zł, a w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. 

w wysokości 26,00 zł, przy czym podopieczni, których dochód przekracza kryterium dochodowe 

określone w ustawie o pomocy społecznej zobowiązani są do częściowego zwrotu kosztów 

(zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr L/780/18 z dnia 30 maja 2018 r.). Wysokość 

odpłatności podopiecznego za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości posiadanego 

dochodu. W 2021 r. pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 99 osobom (76 kobietom 

oraz 23 mężczyznom), z czego 24 osoby to mieszkańcy wsi, natomiast 75 osób to mieszkańcy 

miasta. Rozmiar pomocy udzielonej w formie usług opiekuńczych prezentuje poniższa tabela. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją  

świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba  

świadczeń 

Kwota  

świadczeń 

(w zł) 

Usługi opiekuńcze 99 97 109 49 298 1 245 208,00 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia 

lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla: 

− osób dorosłych, wykazujących inne poważne zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego: chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, osób 

wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych,  
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− w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – 

pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie 

mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane 

przedmioty. 

Wykonywanie usług zlecono Fundacji „Na prostej drodze” w Obornikach. Gmina Oborniki 

w 2021 r. ponosiła opłatę za 1 godzinę świadczonej usługi w styczniu 2021 r. w wysokości 48,00 zł, 

w lutym 2021 r. - 76,19 zł, a w okresie od marca do grudnia 2021 r. w wysokości 65,00 zł, 

przy czym podopieczni, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej zobowiązani są do częściowego zwrotu kosztów (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych). Wysokość odpłatności podopiecznego za usługi 

opiekuńcze uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu. 

W 2021 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi skorzystało 15 osób. Zakres oferowanej pomocy obrazuje tabela zamieszczona poniżej. 

Forma pomocy 

Liczba osób,  

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

świadczeń 

(w zł) 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

15 3 892 250 493,95 15 48 

Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

mogą korzystać z usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, świadczonych 

w domach pomocy społecznej. W 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywały łącznie 

32 osoby. Ze względu na brak placówek o tym charakterze na terenie powiatu obornickiego, 

mieszkańcy umieszczani byli w domach pomocy na terenie innych gmin. Niekorzystne trendy 

demograficzne (starzenie się społeczeństwa) nieustannie pogłębiają problem zapewnienia opieki 

niesamodzielnym osobom starszym.  

Forma pomocy 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota  
świadczeń 

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Odpłatność Gminy 
za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

32 355 1 022 085,00 32 32 

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu osobom zmarłym 

(w sposób ustalony przez gminę i zgodnie z wyznaniem zmarłego), które nie posiadały rodziny 

lub w sytuacji, gdy członkowie rodziny z jakichś przyczyn odmówili podjęcia działań zmierzających 

do pochówku. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gminą 

zobowiązaną do pochówku jest wówczas gmina właściwa ze względu na miejsce zgonu.  
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Forma pomocy Liczba świadczeń 
Kwota  

świadczeń (w zł) 
Liczba rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Sprawienie pogrzebu 1 1 650,00 1 1 

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym jest jednym z obowiązkowych zadań własnych gminy, wskazanych zapisami ustawy 

o pomocy społecznej. Opłatę za pobyt (z wyżywieniem) w placówkach dla osób bezdomnych 

ponosi zainteresowany, zgodnie z uchwałą nr XVII/226/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, uczestnicząc w kosztach na miarę swoich możliwości, wynikających z posiadanych 

dochodów. Pozostałą część opłaty ponosi Gmina Oborniki. Jeżeli dochody podopiecznego 

nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, koszt 

pobytu z wyżywieniem w całości pokrywany jest przez Gminę. 

Od sierpnia 2018 r. prowadzenie placówek dla osób bezdomnych zlecone zostało organizacjom 

pozarządowym, otrzymującym dotacje z budżetu Gminy. W 2021 r. zadanie to było kontynuowane. 

Warunki realizacji zadania określone zostały w umowie o realizację zadania pod tytułem Zapewnienie 

schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Gościejewie, 

Rożnowicach i Poznaniu. Gmina Oborniki uzyskała zapewnienie gotowości przyjęcia określonej liczby 

potrzebujących z możliwością jej zwiększenia, na wspólnych warunkach finansowych 

w Schroniskach dla Osób Bezdomnych MARKOT w: Rożnowicach, Gościejewie i Poznaniu przy 

ul. Borówki oraz w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet MARKOT w Poznaniu przy ul. Starołęckiej. 

Koszty ponoszone są wyłącznie za wykazane dni pobytu poszczególnych osób, a nie – 

jak ma to miejsce w wielu gminach – za gotowość placówki oczekującej na przyjęcie bezdomnych. 

W 2021 r. pomocą w formie schronienia wraz z posiłkiem objęto 34 osoby dotknięte 

problemem bezdomności. Pokrywając koszt pobytu z wyżywieniem, Gmina Oborniki przekazała 

organizacjom pozarządowym realizującym zadanie środki w wysokości 234 150,00 zł, w ramach 

których prowadzący placówki zapewniali także dla osób bezdomnych niezbędną odzież, 

podstawowe środki czystości oraz działania w zakresie rehabilitacji społecznej.  

Zestawienie kosztów poniesionych za pobyt osób bezdomnych w poszczególnych 

placówkach prezentuje tabela. 

Nazwa schroniska Kwota (w zł) 

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób 
Bezdomnych MARKOT w Gościejewie 

122 430,00 

Stowarzyszenie MONAR – Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu  -  Schronisko dla Osób Bezdomnych 
MARKOT w Rożnowicach 

80 808,00 

Stowarzyszenie MONAR – Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu  -  Schronisko dla Osób Bezdomnych 
MARKOT w Poznaniu, przy ul. Borówki 

23 058,00 

Stowarzyszenie MONAR – Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu  -  Schronisko dla Bezdomnych Kobiet 
MARKOT w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 

7 854,00 
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W celu zapewnienia pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym pracownicy OPS 

wspólnie z przedstawicielami policji i Straży Miejskiej podejmują działania mające na celu 

zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne oraz ich identyfikację. Podczas 

monitorowania pustostanów, ogrodów działkowych, opuszczonych altan i okolic węzłów 

ciepłowniczych nawiązują kontakt z osobami bezdomnymi, informując o możliwości skorzystania 

ze schronisk oraz podając adresy placówek. 

Poradnictwo specjalistyczne 

Osoby i rodziny, które przejawiają długotrwałe trudności lub wykazują potrzebę szerszego 

wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, mogą skorzystać z poradnictwa 

specjalistycznego w OPS. Bezpłatna pomoc prawna obejmuje: 

− informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym 

oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym 

w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowo-administracyjnym, 

− wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu 

prawnego, 

− sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach,  

− sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu. 

Z poradnictwa prawnego w 2021 r. skorzystało 79 klientów OPS. Zakres udzielonego wsparcia 

specjalistycznego zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Forma pomocy 

Liczba 

udzielonych 

porad 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Poradnictwo specjalistyczne (prawne) 94 79 253 

Kontynuując zapewnienie możliwości skorzystania przez mieszkańców naszej gminy 

z pomocy specjalisty do spraw oddłużania i upadłości konsumenckiej, Burmistrz Obornik zlecił 

w 2021 r. realizację dwóch zadań w tym zakresie:  

− „Doradztwo upadłościowe dla mieszkańców gminy Oborniki” zlecone Spółdzielni 

Socjalnej „Uciec Dysforii” do realizacji w okresie od 01.04.2021 r. do 31.08.2021 r., 

− „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób 

zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących 

działalności gospodarczej” zlecone Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział 

w Obornikach do realizacji w okresie 06.10.2021 r. do 31.12.2021 r. 

W ramach zadań zapewniono zainteresowanym mieszkańcom gminy Oborniki możliwość 

konsultacji i wsparcia w zakresie pozyskiwania i opracowywania dokumentacji niezbędnej 

do ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu upadłościowym 

konsumentów, jako osób fizycznych oraz przygotowywania wniosku o upadłość konsumencką. 



Raport o stanie Gminy Oborniki za rok 2021 - POMOC SPOŁECZNA  

 

www.oborniki.pl                                                                                                                                                     113 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada również obowiązek współpracy z urzędem pracy, 

w celu minimalizowania skali i skutków bezrobocia na terenie gminy. W ramach tej współpracy 

OPS w 2021 r.: 

− umożliwił odbycie praktyk zawodowych 3 osobom, 

− zamieszczał na tablicy ogłoszeń oferty pracy przekazane przez pracodawców z terenu 

województwa wielkopolskiego, informacje dotyczące możliwości 

uzupełnienia/podniesienia wykształcenia, uzyskania/podniesienia kwalifikacji 

oraz informacje o projektach skierowanych głównie do osób bezrobotnych. W ramach 

projektów uczestnicy mogli uzyskać wsparcie m.in. w postaci aktywizacji zawodowej, 

społecznej czy odbycia stażu. 

Praca socjalna 

Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, określonych 

w ustawie o pomocy społecznej. Pojęcie to definiuje działania pracowników pomocy społecznej 

ukierunkowane na pomoc we wzmocnieniu oraz odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownik socjalny, 

podejmując współpracę z rodziną, diagnozuje sytuację rodziny oraz określa plan pomocy na jej 

rzecz. Działania podejmowane w tym zakresie są dostosowane do indywidualnej sytuacji. Pomoc 

w formie pracy socjalnej udzielana jest bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie 

o pomocy społecznej. 

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni współpracują m.in. z: Urzędem Miejskim 

w Obornikach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, Powiatowym Urzędem 

Pracy w Obornikach, Komendą Powiatową Policji w Obornikach, Sądem Rejonowym 

w Obornikach, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Obornikach, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Obornikach, służbą zdrowia, Centrum Opieki Zdrowotnej „Sanitatis” 

w Obornikach, świetlicami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami oświatowymi, organizacjami 

pozarządowymi, podmiotem ekonomii społecznej – Spółdzielnią Socjalną „Uciec Dysforii”, 

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach, w celu stworzenia optymalnych 

warunków pomocy podopiecznym. Świadczona praca socjalna polega m.in. na:  

− pomocy w złożeniu wniosku o przyznanie mieszkania komunalnego,  

− informowaniu o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego i energetycznego, 

− pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, 

skompletowaniu dokumentacji do wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności, 

zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego itp.,  

− skompletowaniu dokumentacji celem uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych, 

− pomocy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny, Obornickiej 

Karty Seniora, 

− informowaniu o możliwości skorzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego, 

ustalaniu terminów spotkań, 

− pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zwolnienia lub umorzenia podatku 

od nieruchomości z uwagi na trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną, 

− kontakcie z dostawcami energii elektrycznej, gazowej, odbiorcami śmieci oraz pomocy 

w uzyskaniu zgody na rozłożenie na raty zaległości w opłatach rachunków, 
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− kontakcie z lekarzami rodzinnymi w celu wystawienia niezbędnych zaświadczeń i recept 

dla podopiecznych, pomocy w ustaleniu terminu wizyty u lekarza specjalisty, pomocy 

w uzyskaniu opieki pielęgniarki środowiskowej,  

− informowaniu o możliwościach udziału w zajęciach organizowanych przez Klub 

„Senior+”, Klub „Miły Dzień”, Dzienny Dom Senior+ „Jagiellonka”, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział w Obornikach, 

− motywowaniu do podjęcia terapii i leczenia w przedmiocie uzależnienia 

oraz informowaniu o miejscach, w których można uzyskać pomoc, 

− poszukiwaniu miejsc w domach pomocy społecznej, hospicjach, schroniskach dla osób 

bezdomnych,  

− przygotowywaniu kontraktów socjalnych, 

− sprawdzaniu sytuacji rodzinnej i bytowej na potrzeby świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 

− przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w szpitalu w Obornikach i Kowanówku 

oraz wywiadów alimentacyjnych, na potrzeby innych ośrodków, 

− kwalifikowaniu dzieci na wypoczynek letni, 

− comiesięcznym monitorowaniu rodzin w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej 

Karty, 

− przygotowywaniu oceny rodzin biologicznych na potrzeby sądu i Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Obornikach, 

− wystawianiu zaświadczeń i opinii na wniosek klienta, 

− udziale w liczeniu osób bezdomnych, informowaniu o możliwościach uzyskania 

wsparcia, 

− organizowaniu dwa razy w roku Świątecznych Zbiórek Żywności, przynoszących efekty 

w postaci rosnącej z każdą zbiórką liczby towarów żywnościowych przekazywanych 

w ramach paczek świątecznych rodzinom podopiecznych OPS (w 2020 r. oraz w 2021 r. 

z uwagi na wprowadzony stan epidemii zbiórki żywności nie były organizowane), 

− organizowaniu spotkań wigilijnych dla osób samotnych, 

− pozyskiwaniu i wydawaniu paczek świątecznych dla osób samotnych, ubogich 

oraz rodzin z dziećmi, 

− wydawaniu posiłków w Klubie „Miły Dzień”, 

− wydawaniu skierowań dla osób zainteresowanych możliwością skorzystania z pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD), w Podprogramie 2020, 

− wydawaniu karnetów na pokarm dla zwierząt, 

− informowaniu o możliwości uzyskania wsparcia i pomocy asystenta rodziny, 

− aktywizowaniu osób bezrobotnych – mobilizowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, 

przekazywaniu ofert pracy otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy, pomocy 

w kontakcie z potencjalnymi pracodawcami, 

− informowaniu mieszkańców gminy o możliwościach i formach uzyskania pomocy 

świadczonej przez inne podmioty, w tym np. o świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną 

„Uciec Dysforii” usługach opiekuńczych dla osób starszych i bezpłatnej wypożyczalni 

sprzętu medycznego; o świadczeniu przez Fundację „Na prostej drodze” 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
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oraz rehabilitacji w domu pacjenta, udzielaniu pomocy rzeczowej w formie odzieży 

dla osób potrzebujących, konsultacji z terapeutą uzależnień, zajęć z języka angielskiego 

dla dzieci, pomocy w ramach projektu Złota Rączka, skierowanej dla osób w wieku 60+ 

(głównie samotnych, z niskimi dochodami, niepełnosprawnych lub długotrwale 

chorych), która polega na możliwości skorzystania z bezpłatnych drobnych usług 

naprawczych. 

Zakres udzielonej pomocy w formie pracy socjalnej w roku 2021 prezentuje poniższa tabela.  

Forma pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Praca socjalna 897 1 838 

Pracownik socjalny świadczący pracę socjalną może posługiwać się w swoich działaniach 

narzędziem, jakim jest kontrakt socjalny – pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą 

się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie 

podejmowanych działań, których celem jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej osoby 

lub rodziny. Umowa ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów, 

umożliwienie aktywizacji społeczno-zawodowej, a także przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu.  

Liczbę podpisanych w 2021 r. kontraktów socjalnych zawarto w tabeli: 

Forma pracy socjalnej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Kontrakt socjalny 34 34 

PROGRAMY SOCJALNE 

Pomoc Gminy w zakresie dożywiania 

Zgodnie z uchwałą nr II/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu 

na lata 2019-2023 OPS podejmował działania w zakresie ograniczania zjawiska niedożywienia 

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, 

w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych i bezdomnych. Działania realizowane 

w ramach programu polegały na: 

− finansowaniu posiłków w placówkach oświatowych i innych dla osób spełniających 

kryteria programu,  

− przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. 

Pomoc realizowana w ramach programu mogła być kierowana do osób i rodzin, których 

dochód nie przekroczył poziomu 150% kryterium dochodowego. OPS w 2021 r. wydatkował na ten 

cel środki w kwocie 264 297,60 zł. Ze środków tych opłacono posiłki w szkołach w liczbie 12 659 

dla 181 dzieci, zakupiono posiłki dla najuboższych w Klubie „Miły Dzień” w liczbie 3 575 dla 27 

osób. Osobom mającym problemy z poruszaniem się lub osobom leżącym zapewniono możliwość 

dowozu posiłku do miejsca zamieszkania. Ponadto przyznano 753 zasiłki celowe na zakup posiłku 

lub żywności. Łącznie w 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 340 rodzin. 
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Kolejnym wsparciem, z jakiego mogli korzystać mieszkańcy gminy w 2021 r. była pomoc 

żywnościowa w ramach programu współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2020. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

(dalej: PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób 

i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich 

produktów żywnościowych (posiłków) i znajdują się w trudniejszej sytuacji (określonej przesłankami 

z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów – 220% kryterium dochodowego), 

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci bezpłatnych artykułów 

spożywczych. Realizację świadczenia zlecono organizacji pozarządowej wyłonionej w postępowaniu 

konkursowym, przeprowadzonym wśród podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego. Rolą OPS była kwalifikacja do tej formy wsparcia i kierowanie beneficjentów pomocy 

do realizatora. Zakres tego wsparcia przedstawia poniższa tabela. 

Forma pomocy 
Liczba rodzin 

objętych pomocą 
Liczba osób 
w rodzinie 

Liczba dzieci, na które 
przyznano świadczenie 
wychowawcze „500+” 

Pomoc PO PŻ 473 1 200 753 

DZIAŁANIA OPS W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII 

W obliczu skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 OPS 

stanął przed szeregiem nowych wyzwań, będących konsekwencją niespotykanej dotąd sytuacji. 

Troska o drugiego człowieka spowodowała, że zaangażowano wszystkie dostępne siły i środki, 

aby zapewnić pomoc i wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

Ogłoszony w kraju stan epidemii wymagał od pracowników pomocy społecznej 

przetransformowania dotychczasowych standardów pracy oraz dostosowania się do zaistniałych 

warunków. Sytuacja w kraju skutkowała wprowadzeniem wielu zmian nie tylko mentalnych, 

lecz również na gruncie przepisów prawa.  

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła regulacje dotyczące 

wykonywania niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia postępowań 

administracyjnych. W trosce o pracowników socjalnych wprowadzony został przepis art. 15o, 

w myśl którego przyznawanie świadczeń wskazanych zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, w szczególności osobom lub rodzinom, które zostały poddane kwarantannie 

w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymagało przeprowadzenia 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej następowało na podstawie:  

− rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, 

− dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy 

społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny 

ubiegającej się o pomoc, 

− informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy. 
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Na mocy tej samej ustawy przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności 

i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z art. 15h ust. 1 z urzędu 

przedłużano okres, na jaki przyznano świadczenia uzależnione od niepełnosprawności, np. zasiłki 

stałe, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki 

dla opiekunów. 

W tym okresie pracownicy OPS realizowali zadania w systemie ciągłym i koncentrowali się 

na zabezpieczaniu podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców gminy. Oprócz dotychczas 

realizowanych zadań ustawowych, udzielana była również pomoc w formie:  

− finansowej, w postaci: 

• przyznawania i wypłacania przewidzianych przepisami prawa zasiłków 

osobom, które z uwagi na stan epidemii utraciły dotychczasowe źródło 

dochodu, 

• zamiany zasiłków celowych w formie rzeczowej tj. dożywiania dzieci 

w szkołach i przedszkolach – na pomoc finansową, z powodu czasowego 

zamknięcia tych placówek, 

− rzeczowej, w postaci przygotowania paczek żywnościowych z zakupionych 

przez Ośrodek artykułów spożywczych dla osób objętych kwarantanną, których 

dostarczanie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Kiszewa i Ocieszyna, 

− pracy socjalnej, w postaci: 

• telefonicznego monitorowania sytuacji rodzinnej i zdrowotnej w rodzinach 

podopiecznych, szczególnie sytuacji osób starszych, osób 

z niepełnosprawnościami oraz osób samotnych, 

• realizowania rządowego Programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowego 

Korpusu Wsparcia Seniorów, polegającego na zapewnieniu pomocy 

w dostarczeniu niezbędnych produktów (zakupów podstawowych artykułów 

spożywczych, leków i zaopatrzenia w niezbędne materiały higieniczne) 

do domu seniora, celem ograniczenia konieczności opuszczania przez osoby 

starsze podczas pandemii miejsc zamieszkania, ze względu na ich 

bezpieczeństwo; w 2021 r. wpłynęło 1 zgłoszenie z prośbą o udzielenie 

informacji, 

• zapewnienia pomocy prawnej i psychologicznej, zwłaszcza w sytuacjach 

kryzysów osobistych związanych z izolacją lub poddaniu kwarantannie 

domowej oraz straty członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie 

zachorowania na COVID – 19, 

• wzmożenia przez pracowników socjalnych monitoringu realizowanego 

w ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz częstotliwości do minimum 

2 razy w miesiącu kontaktu, zarówno ze środowiskami zagrożonymi przemocą 

jak i z rodzinami, w których występował problem przemocy domowej,  

• przekazywania w trakcie rozmów telefonicznych, a także za pośrednictwem 

strony internetowej OPS oraz Urzędu Miejskiego w Obornikach informacji 

dotyczących choroby COVID-19 oraz konieczności przestrzegania zasad 

higieny i stosowania środków ochrony osobistej, zgodnie z zaleceniami 

Głównego Inspektora Sanitarnego; zapewnienia mieszkańcom gminy tymi 

drogami wsparcia informacyjnego i emocjonalnego, 
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• podejmowania działań interwencyjnych w terenie,  

• systematycznego kontaktu z Centrum Zarządzania Kryzysowego na szczeblu 

gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim, 

• monitorowania i codziennego raportowania Wojewodzie Wielkopolskiemu 

stanu rozprzestrzeniania się na terytorium gminy choroby COVID-19, 

• współpracy i pozyskiwania informacji od instytucji niezbędnych 

do rozpatrywania spraw: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, służby zdrowia, 

Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, banków, Banku 

Żywności, Straży Miejskiej, zakładów pracy, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, schronisk dla osób 

bezdomnych, kuratorów sądowych, Fundacji „Na prostej drodze”, Spółdzielni 

Socjalnej „Uciec Dysforii”. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej uzupełniała w roku raportowanym, podobnie 

jak w poprzednich, aktywność podmiotów funkcjonujących poza sektorem finansów publicznych. 

W 2021 r. Gmina Oborniki zleciła organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym 

podmiotom na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wykonanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zrealizowano następujące 

zadania: 

Tytuł zadania Podmiot realizujący 

Opieka nad chorym w domu 
Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”, 

Fundacja „Na prostej drodze” 

Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej 
z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 
2020. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Oddział w Obornikach 

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy 
Oborniki w schroniskach dla osób bezdomnych w Rożnowicach, 
Poznaniu i Gościejewie 

Stowarzyszenie MONAR 

Doradztwo upadłościowe dla mieszkańców gminy Oborniki Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” 

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki 
skierowanych do osób zainteresowanych wszczęciem 
postępowania upadłościowego osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Oddział w Obornikach 
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RODZINA 

Wspieranie rodziny to kolejne z zadań samorządu gminnego. W jego realizację na terenie 

gminy Oborniki zaangażowanych jest wiele jednostek i instytucji – począwszy od Ośrodka Pomocy 

Społecznej (OPS) – wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i innych prorodzinnych 

oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez Zespół Interdyscyplinarny – 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie aż po działalność na rzecz dzieci i młodzieży, podejmowaną 

m.in. przez: Żłobek Miejski, sołectwa i Urząd Miejski w Obornikach. Wiele różnych projektów 

w tym zakresie zrealizowały również organizacje pozarządowe. 

Rok 2021, podobnie jak rok poprzedni, był wyjątkowy ze względu na trwającą epidemię 

COVID-19 także w obszarze działań podejmowanych na rzecz obornickich rodzin. Po raz kolejny 

Gmina Oborniki nie mogła zorganizować wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemami uzależnień. Zrezygnowano z obchodów Dni Obornik oraz organizacji zabaw 

i festynów w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka. Jednak dzięki zaangażowaniu w szukanie 

możliwości działań, mimo trudnych warunków epidemicznych wymuszających kolejne 

ograniczenia, wiele aktywności ukierunkowanych na wspieranie rodzin zostało podjętych. 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

OPS realizuje zadania w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych m.in. zgodnie z ustawą 

o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta reguluje warunki przyznania świadczeń w ramach realizacji 

zadań zleconych z  zakresu administracji rządowej, tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 

świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia 

pielęgnacyjnego), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowego”) 

oraz uprawnienia do uzyskania świadczenia rodzicielskiego, a także jednorazowej zapomogi 

(tzw. „gminnego becikowego”), której wypłata należy do zadań własnych gminy. 

Ponadto realizowane są wypłaty świadczeń na podstawie przepisów ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów. 

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZEŃ 

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych 

z utrzymaniem dziecka do 18 roku życia lub do 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, a do 24 roku 

życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, będąc osobą niepełnosprawną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód 

rodziny, osiągnięty w roku poprzedzającym rok zasiłkowy, nie przekracza kryterium dochodowego 

674,00 zł lub 764,00 zł, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W przypadku nabycia uprawnień do zasiłku rodzinnego, rodzinie przyznawane są także dodatki 

do zasiłku, w tym: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem 

zamieszkania, a także wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 

W 2021 r. z pomocy w formie zasiłków rodzinnych skorzystało 1 570 rodzin. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku 

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu. 
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W 2021 r. z zasiłku skorzystało 871 świadczeniobiorców. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie przysługujące osobom, na których ciąży 

obowiązek alimentacyjny (czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia: dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, 

rodzeństwo), a które z powodu opieki nad osobą zależną (tj. osobą legitymującą się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) 

rezygnują z zatrudnienia bądź nie podejmują zatrudnienia. Łączny dochód rodziny osoby 

sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, który uprawnia do otrzymania zasiłku 

– w przeliczeniu na osobę w rodzinie – nie może przekraczać kwoty 764,00 zł.  

W 2021 r. ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 14 świadczeniobiorców. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka, 

jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub przed ukończeniem 25. roku 

życia, ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej. O świadczenie może ubiegać się również inny 

krewny w linii prostej lub rodzeństwo – z zachowaniem powyższych zasad. Jest to świadczenie 

wypłacane niezależnie od dochodu rodziny. 

W 2021 r. z tego rodzaju wsparcia skorzystało 193 świadczeniobiorców. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) to świadczenie 

rodzinne, które wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł. Nabycie uprawnień do tej 

formy pomocy uzależnione jest od kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 922,00 zł miesięcznie 

w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

W 2021 r. z pomocy tej skorzystało 237 rodzin. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują 

zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego z ZUS lub KRUS, tj. osobom 

bezrobotnym, studentom, a także wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Wysokość świadczenia wynosi 1 000,00 zł miesięcznie i przysługuje przez 1 rok. 

W 2021 r. świadczeniem tym objęto 113 rodzin. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia lub przysposobienia dzieci - w przypadku 

urodzenia lub przysposobienia dwojga i więcej dzieci rodzina może ubiegać się o jednorazową 

zapomogę (tzw. „gminne becikowe”) w wysokości 1 000,00 zł na podstawie uchwały nr LIV/429/10 

Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 21 maja 2010 r. W 2021 r. wypłacono świadczenia dla 2 rodzin, 

tj. 4 świadczenia dla bliźniąt. Prawo do świadczenia przysługuje niezależnie od dochodu rodziny 

oraz prawa do zasiłku rodzinnego. Wypłata świadczenia należy do zadań własnych gminy. 

Zasiłek dla opiekuna przyznawany jest na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów. Jest to świadczenie przysługujące osobom, które utraciły z mocy prawa od dnia 

1 lipca 2013 r. uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek przysługuje niezależnie 

od dochodu rodziny osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują 
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z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki 

nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. Zadanie to należy do zadań zleconych. 

W 2021 r. wypłacono świadczenia z tytułu zasiłku dla opiekuna 13 osobom. 

ZAKRES WSPARCIA UDZIELONEGO NA PODSTAWIE USTAWY 

O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH W 2021 R. 

Rodzaje świadczeń rodzinnych 

Liczba  
uprawnionych 
do świadczeń 

(w tym „złotówka 

za złotówkę”1) 

Kwota świadczeń  
(w zł) 

1. Zasiłek rodzinny ogółem, w tym: 21 284 2 321 397,01 

- na dziecko do 5 r.ż. w wysokości 95,00 zł 5 959 512 964,56 

- na dziecko 5-18 r.ż. w wysokości 124,00 zł 14 107 1 650 416,98 

- na dziecko 18-24 r.ż. w wysokości 135,00 zł 1 218 158 015,47 

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:   

- urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł 91 (7) 86 304,11 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego w wysokości 400,00 zł 

598 228 515,74 

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193,00 zł 
lub 386,00 zł w przypadku niepełnosprawności dziecka  

980 186 860,07 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
w wysokości 90,00 zł dla dziecka do 5 r.ż. oraz 110,00 zł 
dla dziecka powyżej 5 r.ż. 

1 692 177 456,00 

- rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł 1 128 (118) 106 320,75 

- podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania: 

• na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 
w miejscowości, w której znajduje się szkoła 
w wysokości 113,00 zł, 

• na pokrycie wydatków związanych z dojazdem  
do miejscowości, w której znajduje się szkoła 
w wysokości 69,00 zł, 

1 622 109 839,61 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
w wysokości 95,00 zł 

4 115 375 367,32 

 

 
1 Zasada „złotówka za złotówkę” polega na obniżeniu wysokości otrzymywanych świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego 
– jeżeli przekroczenie jest mniejsze niż kwota przysługujących rodzinie świadczeń, zasiłek rodzinny wypłaca się w kwocie stanowiącej różnicę 
przekroczenia i przysługujących świadczeń. 
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Rodzaje świadczeń rodzinnych 

Liczba  
uprawnionych 
do świadczeń 

(w tym „złotówka 

za złotówkę”1) 

Kwota świadczeń  
(w zł) 

2. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł 9 863 2 127 856,00 

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620,00 zł 128 78 967,00 

4. Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1971,00 zł 2 642 4 472 483,00 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
(tzw. „becikowe” finansowane z budżetu państwa) 
w wysokości 1000,00 zł 

237 237 000,00 

6. Świadczenie rodzicielskie 1 151 1 048 496,00 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia lub 
przysposobienia dwojga i więcej dzieci (tzw. „gminne 
becikowe”), w wysokości 1 000,00 zł na każde dziecko 

4 rodziny 8 000,00 

8. Zasiłek dla opiekuna w wysokości 620,00 zł 178 110 060,00 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są na podstawie przepisów ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na mocy tej ustawy świadczenia przysługują, 

jeżeli egzekucja alimentów zasądzonych wyrokiem sądu jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak 

niż 500,00 zł w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. 

W 2021 r. liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu wynosiła 272. 

Oprócz wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego OPS prowadzi również 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, na które składają się: 

− przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia jego sytuacji 

rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej i przyczyn niełożenia na osoby 

uprawnione oraz odebranie oświadczenia majątkowego,  

− współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przedstawienia informacji 

o możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,  

− współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej, 

− w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika, występowanie 

z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach 

robót publicznych.  

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego lub odmowy podjęcia prac organizowanych na zasadach robót publicznych 

lub uchylania się od nich, organ właściwy informuje podmiot uprawniony do złożenia wniosku 

o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (tj. uchylanie się 

od wykonania obowiązku alimentacyjnego) oraz może skierować do starosty wniosek 

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest zwrócić kwotę wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 

powiększonej dodatkowo o 5% lub kwotę wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

wraz z ustawowymi odsetkami. 
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W roku 2021 wypłacono osobom uprawnionym do alimentów świadczenia na łączną kwotę 

1 283 463,28 zł i odzyskano od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych 

na rzecz ich dzieci świadczeń alimentacyjnych w wysokości 757 391,05 zł. 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I INNE PRORODZINNE 

Świadczenie wychowawcze 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin, którego celem 

jest pomoc w wychowaniu dzieci oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego 

w naszym kraju. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, 

opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 lat. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 

wychowawcze wypłacane jest niezależnie od dochodu. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane 

do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. rodzinnych, z pomocy społecznej, 

z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów. Świadczenie wychowawcze 

przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

W 2021 r. wsparciem objęto 7 053 dzieci i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 

42 358 397,10 zł. 

POMOC ŚWIADCZONA W RAMACH USTAWY „ZA ŻYCIEM” 

Kolejnym zadaniem zleconym Gminie jest realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”, w tym przyznawanie i wypłacanie świadczeń „Za życiem”. Podstawą do wypłaty 

świadczeń „Za życiem” jest zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. W ramach tej ustawy wypłacane jest jednorazowe świadczenie w kwocie 4 000,00 zł, 

które przyznawane jest niezależnie od dochodu. W 2021 r. świadczenie wypłacono na 4 dzieci. 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU 
RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Kluczowym aktem prawnym, regulującym zadania z zakresu wspierania instytucjonalnego 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, jest ustawa o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą, do zadań własnych gminy należy m.in.:  

− opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

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

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

• zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostęp 

do specjalistycznego poradnictwa, 

• organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin 

wspierających, 

• prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsca 

dla dzieci, 

− współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

− prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
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Rok 2021 r. był pierwszym rokiem realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Oborniki na lata 2021-2023 (dalej: Programu), przyjętego uchwałą nr XXV/341/20 

Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 listopada 2020 r., będącego kontynuacją Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny, który obejmował okres 2018-2020, przyjętego do realizacji w dniu 30 maja 

2018 r. na mocy uchwały nr L/781/2018 Rady Miejskiej w Obornikach. 

Głównym celem Programu jest rozwój zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy 

w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności, w szczególności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz działań profilaktycznych na rzecz wzmacniania rodziny. 

Realizowane w ramach Programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, 

również w sytuacjach, gdy dziecko zostawało umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu 

odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. 

Asystent rodziny 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dała gminom możliwość 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom poprzez wspieranie rodzin, w tym 

m.in. poprzez zapewnienie wsparcia asystenta rodziny. Asystent rodziny jest to osoba, 

która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby ta w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać 

trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zakres realizowanych 

w ramach usługi zadań ma charakter kompleksowy, odpowiadający identyfikowanym potrzebom 

rodziny. Prócz dotychczasowych dwóch asystentów od 2017 r. zatrudniony został trzeci asystent 

(w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie 

MOF Poznań” poddziałanie 7.2.3 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z funduszy 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020). 

Od 01.03.2020 r. rozpoczęła się II edycja projektu, w ramach którego udało pozyskać się środki 

na zatrudnienie w 2021 r. asystenta rodziny, a w konsekwencji działań podjętych w 2021 r. – 

od 01.01.2022 r. na zapewnienie wsparcia psychologa, psychoterapeuty oraz pedagoga. Wkład 

własny Gminy w projekt wynosi 5%. 

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

uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15 rodzin. 

Liczbę rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2021 r. prezentuje poniższa tabela. 

Rok Liczba asystentów Liczba rodzin 

2021 3 42 

W 2021 r. w 42 rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny wychowywało się 87 dzieci. 

Są to rodziny, które wymagają wsparcia w znacznie szerszym wymiarze aniżeli pomoc oferowana 

w ramach pracy socjalnej. Liczbę osób w rodzinach objętych wsparciem asystenta, 

z uwzględnieniem liczby wychowujących się w nich dzieci, w podziale na podstawę rozpoczęcia 

pracy asystenta przedstawiono w poniższej tabeli. 

Rok 2021 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

dzieci 

Liczba osób objętych asystenturą, w tym:  42 159 87 

− liczba rodzin zobowiązanych przez sąd 25 98 60 

− liczba rodzin, które podjęły współpracę dobrowolnie 17 56 27 
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W 2021 r. asystenci rozpoczęli pracę z 12 nowymi rodzinami. Liczbę osób w tych rodzinach, 

z uwzględnieniem liczby wychowujących się w nich dzieci, w podziale na podstawę rozpoczęcia 

pracy asystenta przedstawiono w poniższej tabeli. 

Rok 2021 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

dzieci 

Liczba osób objętych asystenturą, w tym:  12 37 17 

− liczba rodzin zobowiązanych przez sąd 4 13 7 

− liczba rodzin, które podjęły współpracę dobrowolnie 8 24 10 

W 2021 r. asystenci zakończyli pracę z 19 rodzinami. Powody zakończenia współpracy 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Powody zakończenia współpracy Liczba rodzin 

Brak współpracy 3 

− w tym uchylenie zobowiązania przez sąd 0 

Osiągnięcie celów: 4 

− w tym uchylenie zobowiązania przez sąd 3 

Ze względu na zmianę metody pracy (w tym z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania) 2 

Rezygnacja klienta 8 

Inne (śmierć, osiągnięcie pełnoletności) 2 

W sytuacji zakończenia współpracy z asystentem rodziny przez okres 6 miesięcy prowadzony 

jest monitoring funkcjonowania rodziny, który realizuje asystent. W 2021 r. monitoringiem zostało 

objętych 16 rodzin. Liczbę osób w tych rodzinach, z uwzględnieniem liczby wychowujących się 

w nich dzieci, w podziale na podstawę rozpoczęcia pracy asystenta przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

Rok 2021 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

dzieci 

Liczba osób objętych monitoringiem, w tym:  16 63 36 

− liczba rodzin zobowiązanych przez sąd 9 43 29 

− liczba rodzin, które podjęły współpracę dobrowolnie 7 20 7 

Piecza zastępcza 

Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 

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

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym. 
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Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy 

niż do osiągnięcia pełnoletności. Jednak za zgodą rodziny zastępczej albo dyrektora placówki 

osoba może tam przebywać nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem 

kontynuowania nauki. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. współfinansował 10%, 30% i 50% 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, ze względu na czas pobytu danego 

dziecka w pieczy zastępczej.  

W 2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej (w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych, 

zawodowych i rodzinnych domach dziecka) oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego przebywało 64 dzieci z terenu 

gminy Oborniki, za pobyt których Gmina ponosiła odpłatność. Kwota wydatkowana łącznie 

na to zadanie w 2021 r. wyniosła 318 811,69 zł, w tym: 

− w rodzinie zastępczej – 311 592,14 zł, 

− w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 7 219,55 zł. 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU 
PRZEMOCY W RODZINIE 

Zadaniem własnym gminy, ugruntowanym przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie są: 

− tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

m.in. poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  

− prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

− zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

− tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Oborniki na lata 2021-2028 (dalej: Program) został przyjęty 

do realizacji na mocy uchwały nr XXV/342/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 listopada 

2020 r. Stanowi on kontynuację i rozwinięcie programu obowiązującego do roku 2020. Jego celem 

strategicznym jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozmiaru 

i następstw zjawiska przemocy na terenie gminy Oborniki. Podejmowane działania mają na celu 

zapobieganie przemocy w rodzinie, ochronę ofiar i świadków przemocy w rodzinie 

oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy zarówno ofiarom, 

jak i sprawcom przemocy. Program skierowany jest do:  

− ogółu mieszkańców, w tym zagrożonych przemocą w rodzinie, 

− osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

− osób stosujących przemoc w rodzinie, 

− świadków przemocy w rodzinie, 

− służb, instytucji i osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy zarządzeniem nr 169/2021 Burmistrza Obornik z dnia 29 października 2021 r. został 

powołany Zespół Interdyscyplinarny (dalej: Zespół), który funkcjonuje od 2011 r. i działa 

na podstawie porozumień o współpracy, zawartych z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi. 
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Do zadań Zespołu należy: 

− diagnozowanie problemu przemocy, 

− podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu jego 

przeciwdziałania, 

− inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 

− rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, 

− inicjowanie działań w stosunku do osób doświadczających przemocy, 

− inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

W ramach Zespołu działają grupy robocze. Zadaniem grup roboczych jest:  

− opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy, 

− monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

− dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi 

do przemocy oraz efektów tych działań. 

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół są w szczególności: 

− rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka 

lub współmałżonka, 

− rodziny, w których dzieci są zaniedbywane/niedożywione, brak im opieki lekarskiej, 

brak realizacji obowiązku szkolnego itp., 

− rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych używek, 

− rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia 

zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd., 

− rodziny, w których są osoby niepełnosprawne, 

− rodziny, w których są osoby starsze, 

− rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu, 

− rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się 

w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty, obejmującą ogół czynności realizowanych 

przez przedstawicieli określonych instytucji, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia 

przemocy w rodzinie. Natomiast celem podejmowanej interwencji kryzysowej jest złagodzenie 

objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieganie przejściu ostrego 

kryzysu w stan chroniczny oraz przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie. 

Pracownicy socjalni OPS w 2021 r. interweniowali w 40 przypadkach, natomiast do Zespołu 

wpłynęło 66 Niebieskich Kart. W sumie w roku raportowanym procedurą Niebieskiej Karty 

objętych było 95 rodzin, z tego 52 to rodziny nowe.  
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Poniższa tabela prezentuje podział na instytucje wdrażające procedurę Niebieskiej Karty w 2021 r.  

Instytucje wszczynające procedurę 

Liczba 

sporządzonych 

kart 

Udział 

poszczególnych 

instytucji (w %) 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 15 22,73 

Policja 49 74,23 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 1,52 

Oświata 1 1,52 

Ochrona zdrowia 0 0,00 

Razem: 66 100,00 

Podstawowe informacje dotyczące działalności Zespołu i grup roboczych w 2021 r. 

zestawiono w poniższej tabeli. 

Działania realizowane przez Zespół i grupy robocze 

Liczba 

działań 

w 2021 r. 

Łączna liczba 

działań 

w latach 2011-2021 

Liczba wszczętych procedur Niebieskie Karty 52 441 

Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty 95 840 

Liczba formularzy Niebieska Karta A 66 628 

Liczba formularzy Niebieska Karta C 12 258 

Liczba formularzy Niebieska Karta D 14 242 

Liczba dzieci odebranych z rodziny na podstawie art. 12a ustawy 2 5 

Liczba skierowanych wniosków do GKRPA 20 271 

Liczba skierowanych wniosków do PCPR 0 34 

Zawiadomienie do Prokuratury – liczba wniosków 40 434 

Zawiadomienie do Prokuratury – odmowa wszczęcia dochodzenia 13 154 

Zawiadomienie do Prokuratury – umorzenie dochodzenia 6 98 

Zawiadomienie do Prokuratury – akt oskarżenia 0 27 

Zawiadomienie do Prokuratury – liczba wydanych wyroków 4 43 

Zakończenie procedury – brak zasadności podejmowania działań 38 222 

Zakończenie procedury – ustanie przemocy i zrealizowanie planu 

pomocy 
15 232 
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W celu ochrony osób doznających przemocy domowej od 30 listopada 2020 r., na mocy 

nowych przepisów policjanci oraz żandarmeria wojskowa, w sytuacji stwierdzenia przemocy 

w rodzinie mogą nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. 

Realizowane przez OPS wsparcie społeczne na rzecz rodzin dotkniętych problemem 

przemocy obejmowało przede wszystkim pracę socjalną. Ponadto udzielano specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego, prawnego i socjalnego), opisanego w dziale Pomoc Społeczna. 

DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OBORNIKACH 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, 

opieka taka może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana 

przez dziennego opiekuna lub nianię. Gmina Oborniki zapewnia możliwość opieki nad dziećmi 

spełniającymi ustawowe kryterium wieku, tj. od ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia 

do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub w przypadku, 

gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (4. rok życia), 

w formie żłobka, utworzonego i prowadzonego przez Gminę Oborniki. 

Według danych przedstawionych przez CUW, Żłobek Miejski w Obornikach oferuje 

60 miejsc, z których w roku 2021 wszystkie były wykorzystane, a lista zgłoszeń rezerwowych 

obejmowała 37 dzieci. Podstawowa opłata miesięczna ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka 

(bez zniżek i bez wyżywienia) w 2021 r. wynosiła 476,00 zł; opłata za wyżywienie dzienne wynosiła 

6,00 zł. Zniżki w opłacie miesięcznej przysługiwały z tytułu wielodzietności, spełnienia kryterium 

dochodowego, ciągłej nieobecności dziecka 7 lub 14 dni oraz posiadania przez dziecko korzystające 

z opieki w Żłobku rodzeństwa uczęszczającego do tejże instytucji. W każdym przypadku zniżka 

wynosiła 53%. W ostatnim dniu okresu sprawozdawczego zatrudnienie w Żłobku Miejskim 

w Obornikach wynosiło 19 osób, w tym 13 osób na stanowisku opiekuna oraz na stanowisku 

pielęgniarki 1 osoba. 

W 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Obornik nr 111/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. ogłoszono 

konkurs na opracowanie nazwy Żłobka Miejskiego w Obornikach. 

 

Budynek Żłobka Miejskiego w Obornikach 
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POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY 

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY 

Prawo do posiadania bezpłatnej Karty Dużej Rodziny (dalej: KDR) przysługuje dożywotnio 

rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 

dzieci, a także dzieciom w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie 

do osiągnięcia 25. roku życia) lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, 

gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe 

warunki. KDR oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać 

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki KDR 

osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe 

(rodzice lub małżonkowie rodziców – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne), zniżek 

w opłatach paszportowych (75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców) 

oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje 

publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. KDR przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

na wniosek członka rodziny wielodzietnej.  

W 2021 r. Burmistrz Obornik przyznał 494 karty. Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie Karty uzyskały 

formę elektroniczną w aplikacji mObywatel bez wymogu składania wniosku o jej udostępnienie, 

o ile członek rodziny wielodzietnej posiadał już ważną Kartę tradycyjną lub elektroniczną. Według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. karty posiadało 3 718 mieszkańców gminy Oborniki. 

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU DUŻA RODZINA 

Zgodnie z założeniami gminnego programu Duża Rodzina (przyjętego uchwałą 

nr XLIII/537/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań 

mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki 

poprzez realizację programu „Duża Rodzina”), Obornicka Karta Dużej Rodziny przysługuje 

każdemu członkowi wielodzietnej rodziny mieszkającej na terenie gminy Oborniki, 

która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 26 lat (gdy dziecko uczy się 

lub studiuje) oraz każdemu członkowi mieszkającej na terenie naszej gminy rodziny zastępczej 

lub rodzinnego domu dziecka. Imienna Karta umożliwia korzystanie z szeregu usług i produktów 

objętych rabatem, oferowanych przez partnerów programu (współpraca podejmowana 

jest na podstawie porozumień zawieranych przez poszczególnych partnerów z Gminą Oborniki). 

Lista współpracujących podmiotów zawierała na dzień 31 grudnia 2021 r. 64 pozycje. W okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zostało wydanych 275 Obornickich Kart Dużej Rodziny. 
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I EDUKACYJNA 

Gmina Oborniki prowadziła również profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną 

na rzecz rodzin poprzez: 

− finansowanie programów profilaktycznych w szkołach, 

− zlecenie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Oborniki prowadzenia 5 świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych, do których uczęszczało stale 160 dzieci, 

− edukację publiczną poprzez udział w kampaniach gminnych i ponadgminnych. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W 2021 r. Gmina Oborniki zleciła organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 

Tytuł zadania Podmiot realizujący 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których 
mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w formie świetlic środowiskowych 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Oddział w Obornikach 

,,SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej 
Reissa z Gminy Oborniki 

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 
Reissa Oborniki 

,,SportujMy.pl – półkolonie” dla zawodników Akademii 
Piłkarskiej Reissa z Gminy Oborniki 

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 
Reissa Oborniki 

Powrót do formy 
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" 

w Obornikach przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Obornikach 

Obozy sportowe z elementami piłki ręcznej oraz profilaktyki 
dzieci w zakresie zdrowego odżywiania 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłki 
Ręcznej Sparta Oborniki 
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DZIAŁANIA PROSENIORALNE 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., na 32 390 mieszkańców gminy Oborniki 7 347 

osób ukończyło 60. rok życia. Gmina Oborniki, jako środowisko otwarte na potrzeby osób 

starszych, realizuje wiele inicjatyw z zakresu polityki senioralnej. Podejmowane działania, mające 

na celu podnoszenie obecnego poziomu przystosowania Gminy do potrzeb osób w każdym 

wieku, służą także – zgodnie z założeniami WHO – zaspokajaniu potrzeb osób starszych, 

a perspektywy takich działań służą docelowo wszystkim mieszkańcom gminy – jako ich 

beneficjentom w przyszłości. 

 

DZIAŁALNOŚĆ OBORNICKIEJ RADY SENIORÓW 

Na wniosek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach, uchwałą nr XLVI/592/14 Rady 

Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2014 r. została powołana Obornicka Rada Seniorów 

(dalej: ORS). Członkowie ORS wybierani są w wyborach przeprowadzanych wśród mieszkańców 

gminy Oborniki, w których uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy mający 

ukończone 60 lat. W skład ORS wchodzi 21 radnych, wybieranych spośród list kandydatów 

zgłaszanych przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych oraz przez Burmistrza 

Obornik. Kandydaci także muszą legitymować się ukończeniem 60. roku życia. 

ORS korzysta z pomocy w rozwiązywaniu trudności oraz wsparcia ze strony 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Drewicza pełniącego jednocześnie funkcję koordynatora 

ORS. 

Działalność ORS polega na przełamywaniu stereotypów na temat starości i osób w podeszłym 

wieku, budowaniu pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych i ich autorytetu, ustalaniu 

istotnych zadań na rzecz seniorów, a także zwracaniu uwagi na potrzeby osób starszych 

oraz podejmowanie działań będących odpowiedzią na ich potrzeby – przy jednoczesnym 

umacnianiu dialogu między pokoleniami.  

Ze względu na ograniczenia towarzyszące epidemii COVID-19 w 2021 r. odbyły się 3 sesje 

ORS (w czerwcu, w październiku i w listopadzie), na których podjęto następujące uchwały: 

−  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Obornickiej Rady Seniorów 

(2 uchwały), 

−  w sprawie wstąpienia w skład Obornickiej Rady Seniorów kandydatki zgłoszonej 

przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

−  w sprawie wstąpienia w skład Obornickiej Rady Seniorów kandydata zgłoszonego 

przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

−  w sprawie wydania Kalendarza dla Seniora na rok 2022, 

−  w sprawie rozważenia możliwości uruchomienia „Telefonu wybranych porad cyfrowych 

dla Seniorów”, 

−  w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia na terenie gminy Oborniki usługi 

„Mobilna pielęgnacja stóp seniorów”. 
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Podczas posiedzeń członkowie ORS zrealizowali następujące tematy: 

− działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Obornikach, 

− działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rzecz mieszkańców Obornik, 

− działalność obornickich klubów seniora: Dziennego Domu Senior+ „Jagiellonka”, 

Klubu „Miły Dzień” i Klubu „Senior+”, 

− działalność Oddziału Opieki Paliatywnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej,  

− opaska bezpieczeństwa dla seniora oraz teleopieka, 

− nowelizacja art. 5c ustawy o samorządzie gminnym. 

 
Obornicka Rada Seniorów – kadencja 2018-2023 wraz z Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą 

Strona internetowa www.seniorzy.oborniki.pl, która powstała w 2017 r., z inicjatywy ORS, 

była w 2021 r. na bieżąco uzupełniana, zapewniając zainteresowanym dostęp do informacji 

zarówno o charakterze aktualności dotyczących osób w wieku 60+, jak i informatorów 

oraz poradników. 

DZIAŁALNOŚĆ  

W RAMACH STRUKTUR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

KLUB „SENIOR+” 

Dzięki staraniom Burmistrza Obornik i ORS w Obornikach działa Klub „Senior+”, 

mieszczący się przy ul. Kościelnej 2. Placówka funkcjonuje w ramach programu wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025 i jest ośrodkiem wsparcia w postaci środowiskowej pomocy 

dziennej, który świadczy usługi dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60. roku 

życia, mieszkających na terenie gminy Oborniki. Klub dysponuje możliwością organizacji zajęć 

dla co najmniej 15 uczestników, a liczba jego członków na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 110 

osób (w tym 95 kobiet i 15 mężczyzn). Głównym celem powstania Klubu „Senior+” było wyjście 

naprzeciw potrzebom rosnącej grupy seniorów, dlatego ustalając ofertę proponowanych zajęć 

każdorazowo uwzględniane są preferencje członków Klubu, a także zgłaszane przez nich 

propozycje. 
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Wciąż poszerzające się grono członków Klubu „Senior+” w Obornikach jest najlepszym 

dowodem na to, jak bardzo potrzebne jest funkcjonowanie tego typu miejsc. Seniorzy 

uczęszczają do klubu z różnych powodów – dla miłego spędzenia czasu, chcąc zapobiegać 

poczuciu osamotnienia lub by ciekawie i aktywnie spędzić czas. Największą popularnością 

w Klubie cieszą się zajęcia ruchowe, ćwiczenia pamięci, wspólne śpiewanie. Seniorzy bardzo 

chętnie uczą się obsługi telefonów komórkowych i komputera, a także biorą udział 

w organizowanych spotkaniach tematycznych i wycieczkach. 

 

Członkowie Klubu Senior + 

DZIENNY DOM SENIOR+ „JAGIELLONKA” 

We wrześniu 2019 r. w strukturach OPS rozpoczął działalność Dzienny Dom Senior+ 

„Jagiellonka”, mieszczący się w Obornikach przy ul. Jagiellońskiej 1. Placówka ta funkcjonuje 

w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025. Przeznaczona jest dla 20 

uczestników i funkcjonuje w dni robocze przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ mogą być osoby 

spełniające łącznie następujące warunki:  

− są mieszkańcami gminy Oborniki,  

− są osobami nieaktywnymi zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),  

− są osobami zdolnymi do samoobsługi. 

Dzienny Domu Senior+ „Jagiellonka” zapewnia swoim uczestnikom jeden darmowy, ciepły 

posiłek, którym jest obiad. W ofercie Dziennego Domu Senior + „Jagiellonka” znajdują się 

m.in. zajęcia rehabilitacji i poprawy kondycji seniorów, zajęcia z psychologiem, porady radcy 

prawnego, terapia zajęciowa, opieka pracownika socjalnego, treningi pamięci, zabawy i gry 

integracyjne z elementami ruchu i tańca, ćwiczenia rytmu, projekcje filmów, czytanie dostępnych 

książek i prenumerowanej prasy oraz inne wydarzenia, jak na przykład szkolenie BHP, warsztaty 

rękodzielnicze, wizyta przedstawicieli różnych instytucji. 
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Członkowie Dziennego Domu Seniora „Jagiellonka” 

KLUB „MIŁY DZIEŃ” 

Klub „Miły Dzień” (ul. Szpitalna 3) zaspokaja potrzeby ludzi starszych oraz osób 

z niepełnosprawnościami, aktywizuje je, wypełnia czas wolny, a także zwiększa szanse 

na samodzielność i niezależność. W roku 2021 Klub obchodził swoje 30-te urodziny. Nastąpiła 

zmiana samorządu klubu i wybrano 3 nowych przedstawicieli reprezentujących wszystkich 

uczestników. Do Klubu „Miły Dzień” uczęszcza ok. 20 osób korzystających z posiłków 

oraz ok. 20 osób objętych stałym wsparciem dziennym, które rekrutują się z grupy emerytów 

i rencistów zamieszkujących głównie miasto Oborniki. Warunki i wyposażenie placówki pozwalają 

na wypoczynek, prowadzenie ciekawych rozmów, gry, słuchanie ulubionych audycji, wspólne 

śpiewanie.  

W 2021 r. Klub prowadził spotkania z radcą prawnym, psychologiem, pielęgniarką. 

Organizowane były spotkania okolicznościowe i wycieczki, członkowie klubu brali udział 

w wystawach organizowanych w BPMiG, korzystali z zajęć plastycznych i manualnych 

oraz ćwiczeń pamięci. Uczestniczyli w prowadzonych przez dzielnicowego Komendy Powiatowej 

Policji w Obornikach spotkaniach o charakterze profilaktycznym pod nazwą „Bezpieczeństwo 

seniorów”. Miejsce to pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ zaspokaja potrzeby ludzi starszych, 

aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, przeciwdziała monotonii, nudzie i samotności, dzięki czemu 

każdy z uczestników czuje się potrzebny. 
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Członkowie Klubu „Miły dzień” 

Działalność Dziennego Domu „Senior+” – „Jagiellonka”, Klubu „Miły Dzień” oraz Klubu 

„Senior+”, czyli tzw. ośrodków wsparcia w postaci środowiskowej pomocy dziennej, poleceniem 

Wojewody Wielkopolskiego została zawieszona ze względu na zagrożenia towarzyszące epidemii 

COVID-19 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 maja 2021 r. W tej sytuacji zostały wprowadzone 

rozwiązania mające na celu zapewnienie zarówno ciągłości działania placówek, jak i kontynuację 

wsparcia ich uczestników. Osobom, które korzystały z pomocy w formie posiłku, zagwarantowano 

dalsze wsparcie w tej formie, przy czym posiłek można było odebrać z danej placówki, a dla osób 

przebywających w domach – posiłki były dowożone. Zapewniony został także telefoniczny kontakt 

z uczestnikami Klubu.  

W każdej z placówek były realizowane zajęcia w formie zdalnej, w ramach których prowadzono: 

− poradnictwo socjalne, czyli m.in. telefoniczne monitorowanie i wsparcie informacyjne 

seniorów związane ze stanem zdrowia, przekazywanie aktualnych informacji dotyczących 

zasad przemieszczania się, zachowania odstępu, ograniczania kontaktów społecznych 

i innych obowiązujących w dobie pandemii, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

wypełnianie dokumentów, informowanie o prawach i uprawnieniach, w tym: 

przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących przysługujących świadczeń, 

pośredniczenie w kontakcie z innymi instytucjami i placówkami medycznymi, opłacanie 

rachunków, przekazanie kalendarzy i słodkich upominków z okazji świąt Bożego 

Narodzenia, 

− trening umiejętności spędzania czasu wolnego, polegający na rozwijaniu zainteresowań 

seniorów poprzez dostarczanie literatury kierunkowej i beletrystyki, pomocy 

oraz dostarczaniu materiałów do robótek ręcznych, nagrywaniu i dostarczaniu płyt CD 

z muzyką oraz spacerach z podopiecznymi, 

− trening umysłowy oraz pamięci, w zakresie którego codziennie dostarczano prasę, 

materiały do aktywności umysłowych, krzyżówki oraz materiały do wykonywania prac 

plastycznych. 

Część materiałów, jak np. filmiki z instruktażem wykonywania prac i zadań poglądowych, 

została opublikowana w mediach społecznościowych.  
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W ramach minimalizowania ryzyka zakażenia podopiecznych placówek wirusem SARS-CoV-2 

zakupiono niezbędne środki ochrony, jak: maseczki i rękawiczki ochronne czy płyny dezynfekujące. 

W trosce o komfort psychiczny seniorów, mając na względzie, iż ograniczenia w poruszaniu 

się i uczestnictwie w życiu społecznym mogły stać się przyczyną znacznych uszczerbków 

na zdrowiu, zapewniano telefoniczne porady specjalistów m. in. psychologa oraz prawnika. 

Wymienione placówki oferowały w 2021 r. łącznie 65 miejsc, natomiast ze wskazanych form 

wsparcia korzystało 167 uczestników. 

OBORNICKA KARTA SENIORA 

 

Uchwałą nr XX/302/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 lutego 2016 r., z inicjatywy 

ORS, przyjęty został program Obornicka Karta Seniora. Celem programu jest aktywizacja 

społeczna obornickich seniorów poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień 

i rabatów umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i usług. W ramach programu 

w 2021 r. oborniccy seniorzy korzystali w dalszym ciągu z 50% bonifikaty od stawki czynszu 

dzierżawnego, bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską oraz darmowych szczepień 

przeciwko grypie (omówionych w dziale Zdrowie). 

W ofertę programu, na mocy porozumień zawieranych z Gminą Oborniki, zaangażowało się 

liczne grono partnerów (sklepów, punktów usługowych, ośrodków kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjnych), oferujących rabaty na swoje produkty czy usługi. Lista podmiotów 

uczestniczących w programie Obornicka Karta Seniora zawierała na dzień 31 grudnia 2021 r. 

74 partnerów. 

W 2021 roku Obornicką Kartę Seniora otrzymało 267 osób. 

INNE DZIAŁANIA PROSENIORALNE 

W roku 2021 kontynuację znalazły także inne, inicjowane wcześniej, aktywności podejmowane 

przez Gminę Oborniki we współpracy z ORS w obszarze działań prosenioralnych, choć 

ograniczenia towarzyszące epidemii COVID-19 znacząco dotknęły przede wszystkim grupę 

starszych mieszkańców. Nadal funkcjonowały, w zwiększonej od 2019 r. liczbie, Skrzynki 

Pomysłów i Wniosków Seniorów. Kolejni mieszkańcy pobierali Koperty Życia. W Urzędzie 

Miejskim w Obornikach wyznaczony przez Burmistrza Obornik pracownik pomaga starszym 

mieszkańcom w rozwiązywaniu drobnych spraw urzędowych. Specjalista do spraw oddłużania 

i upadłości konsumenckiej, realizujący zadanie opisane w dziale Pomoc społeczna, raz w tygodniu 
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pełnił dyżur w Klubie „Senior+” w okresach funkcjonowania placówki. W każdym wydaniu 

miesięcznika „Nasze Oborniki” było miejsce przeznaczone na publikację informacji 

dedykowanych starszym mieszkańcom gminy. W październiku 2021 r. delegacja podopiecznych 

obornickich placówek: Klubu „Senior+”, Dziennego Domu Senior+ „Jagiellonka” oraz Klubu 

„Miły Dzień” wraz Zastępcą Burmistrza Obornik Piotrem Woszczykiem i Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej Hanną Kniat-Szymańską skorzystała z zaproszenia Wojewody 

Wielkopolskiego Michała Zielińskiego i wzięła udział w konferencji „W Seniorach siła! Placówki 

Senior+ jako inwestycja w lokalną społeczność”. Jednym z punktów programu konferencji było 

wystąpienie na temat: „Działalność ośrodków wsparcia seniora w gminie Oborniki w 2020 r.”. 

W tym samym czasie w holu Urzędu Wojewódzkiego wystawione było bogate stoisko prezentujące 

prace plastyczne wykonywane we wszystkich wspomnianych placówkach. 

INWESTYCJE  

Zagospodarowanie terenu w obrębie placówki Senior + przy ul. Jagiellońskiej 
w Obornikach 

Przedmiotem inwestycji było stworzenie zewnętrznej, plenerowej strefy wypoczynkowej 

i innych form aktywizacji dla funkcjonującego w Obornikach przy ul. Jagiellońskiej 1 Dzienny Dom 

Pobytu Senior+ „Jagiellonka”. W ramach tego zadania wykonano: posadzki utwardzone, tereny 

zieleni urządzonej, wyposażenie w obiekty małej architektury, ogrodzenie. Celem przedsięwzięcia 

było stworzenie możliwości plenerowego wypoczynku, lekkiej rekreacji, luźnej edukacji i rozrywki. 

Służyć temu ma aranżacja i podział na strefy, w których znajdą się: strefa „integracyjna”, układ 

ścieżek po obwodzie treliaży umożliwiający spacerowanie wśród zieleni, kącik „graczy” - zestaw 

siedzisk wraz ze stołem do gier planszowych, gry w karty itp., różanecznik - kącik odpoczynku, 

wygodne ławki do odpoczynku, wytchnienia, relaksu i refleksji w cieniu roślin pnących się 

po pergoli (treliażu) róż. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Liczne działania na rzecz osób starszych podejmują mieszkańcy gminy w ramach aktywności 

stowarzyszeń, fundacji, parafii i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego. W 2021 r. Gmina Oborniki zleciła organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

Tytuł zadania Podmiot realizujący 

Aktywny senior, to szczęśliwy senior Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach 

Obornickie Katarzynki Nadwarciańska Kolej Drezynowa 

„Złota Rączka dla seniorów” Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” 

Wśród wymienionych zadań w sposób szczególny wyróżnia się zadanie „Złota Rączka dla 

seniorów” realizowane dwukrotnie w ciągu roku: w okresie do 31.08.2021 r. oraz od 06.10.2021 r. 

do 31.12.2021 r. w rozstrzygnięciu konkursów pod tytułem: „Zwiększenie poziomu poczucia 

bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia 

w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń 
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dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych”. Z inicjatywy 

Burmistrza Obornik osoby starsze, mieszkające samotnie, dysponujące niskimi dochodami, 

niepełnosprawne lub długotrwale chore mogły skorzystać z bezpłatnych drobnych usług 

naprawczych. Realizacja tego zadania to pomoc dla osób w wieku powyżej 60. roku życia, 

obejmująca w szczególności: wymianę baterii, naprawę klamek, zamków, regulację drzwi i okien, 

przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, itp. Realizatorem zadania była, wyłoniona 

w konkursach, Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”, która na mocy zawartych na 2021 r. umów 

organizowała wizyty specjalisty – tzw. „Złotej Rączki”. Zadanie finansowane było ze środków 

Gminy Oborniki, a korzystający ponosili jedynie koszty zakupu materiałów niezbędnych 

do przeprowadzenia napraw. 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Podstawowym zadaniem oświatowym każdej gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania 

i opieki w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych. Organ prowadzący szkołę 

lub placówkę odpowiada za jej działalność, dlatego realizacja zadań organu prowadzącego wobec 

szkół i placówek wymaga właściwej organizacji. 

W Gminie Oborniki zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

wykonuje Burmistrz Obornik. Do zadań tych należy w szczególności: 

− zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

− wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

− zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, 

− zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, 

− wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów.  

Burmistrz sprawuje również nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega:  

− prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi 

oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, 

a także gospodarowania mieniem, 

− przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników i uczniów, 

− przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki. 

W 2021 r. zadania oświatowe realizowane były w ramach środków otrzymywanych z budżetu 

państwa (subwencji oświatowej) oraz budżetu Gminy Oborniki. 

Obsługą finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno-organizacyjną szkół 

i placówek oświatowych w gminie Oborniki zajmuje się Centrum Usług Wspólnych.  

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY OBORNIKI 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY OBORNIKI PROWADZONE 
PRZEZ GMINĘ OBORNIKI 

− Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, 

− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach, 

− Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycynie, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie, 

− Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, 
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− Przedszkole nr 1 „Bajeczka” w Obornikach, 

− Przedszkole nr 4 „Bajka” w Obornikach, 

− Zespół Przedszkoli w Obornikach. 

SZKOŁA NIEPUBLICZNA 

− Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa im. Johna Deweya w Obornikach. 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 

− Prywatne Przedszkole nr 1 „RUPAKI” w Obornikach, 

− Niepubliczne Przedszkole „Ekoraj” w Bogdanowie. 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

− Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach, 

− Przedszkole Publiczne „Zaczarowane Przedszkole” w Obornikach, 

− Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach, 

− Przedszkole Edu Kids nr 1 w Bogdanowie. 

PRZEDSZKOLA 

Informacje o ogólnodostępnych przedszkolach w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 

zawarte zostały w poniższej tabeli. 

 2020/2021 2021/2022 

Liczba przedszkoli Ogółem, z tego: 19 19 

 

samorządowe 3 3 

publiczne niesamorządowe 4 4 

niepubliczne niesamorządowe 2 2 

oddziały przedszkolne przy 
samorządowych szkołach podstawowych 

9 9 

oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych niesamorządowych 

1 1 

Liczba uczęszczających dzieci Ogółem, z tego: 1538 1541 

 

samorządowe 654 666 

publiczne niesamorządowe 351 413 

niepubliczne niesamorządowe 65 60 

oddziały przedszkolne przy 
samorządowych szkołach podstawowych  

459 390 

oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych niesmorządowych 

9 12 

Liczba oddziałów przedszkolnych Ogółem, z tego: 78 75 

 

samorządowe 34 31 

publiczne niesamorządowe 16 18 

niepubliczne niesamorządowe 5 5 

oddziały przedszkolne przy 
samorządowych szkołach podstawowych 

22 20 

oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych niesamorządowych 

1 1 
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 2020/2021 2021/2022 

Średnia liczba dzieci 
w oddziale przedszkolnym 

Średnia liczba dzieci w oddziale, z tego: 20,55 20,55 

 

samorządowe 19,23 21,48 

publiczne niesamorządowe 21,94 20,65 

niepubliczne niesamorządowe 13,00 12,00 

oddziały przedszkolne przy 
samorządowych szkołach podstawowych  

23,82 19,5 

oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych niesamorządowych 

9,00 12,00 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Informacje o ogólnodostępnych szkołach podstawowych w latach szkolnych 2020/2021 

oraz 2021/2022 zawarte zostały w poniższych tabelach. 

 2020/2021 2021/2022 

Liczba szkół Ogółem, z tego: 10 10 

 

samorządowe 9 9 

publiczne niesamorządowe 0 0 

niepubliczne niesamorządowe 1 1 

Liczba uczniów Ogółem, z tego: 3236 3253 

 

samorządowe 3057 3095 

publiczne niesamorządowe 0 0 

niepubliczne niesamorządowe 179 158 

Liczba oddziałów w szkole Ogółem, z tego: 160 168 

 

samorządowe 149 158 

publiczne nie samorządowe 0 0 

niepubliczne niesamorządowe 11 10 

Średnia liczba dzieci w klasie Średnia liczba dzieci w klasie, z tego: 20,22 19,36 

 

samorządowe 20,52 19,59 

publiczne niesamorządowe 0 0 

niepubliczne niesamorządowe 16,27 15,80 

 

Liczba uczniów rozpoczynających 
naukę w klasach pierwszych 

 2020/2021 2021/2022 

 

Ogółem, z tego:  375 424 

samorządowe 355 409 

publiczne niesamorządowe 0 0 

niepubliczne niesamorządowe 20 15 

Liczba szkół prowadzących świetlice samorządowe 9 9 
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Informacje na temat liczby uczniów niepełnosprawnych w latach szkolnych 2020/2021 

oraz 2021/2022 przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

Typ placówki 

Liczba uczniów niepełnosprawnych 

2020/2021 2021/2022 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
20 33 

Szkoły podstawowe 51 63 

Średnie wyniki egzaminów klas VIII szkół podstawowych w 2021 r. prezentuje poniższa tabela. 

Nazwa szkoły Język polski Matematyka 

Język angielski 

poziom 

podstawowy 

Język niemiecki 

poziom 

podstawowy 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Wojska Polskiego 
w Obornikach 

55,00% 37,00% 56,00% - 

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Adama Mickiewicza 
w Obornikach 

58,68% 51,16% 54,71% - 

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. UNICEF w Obornikach 

54,00% 54,00% 61,00% - 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Rożnowie 

47,00% 37,00% 51,00% - 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Maniewie 

39,60% 41,13% 71,50% 34,30% 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Chrustowie 

41,00% 26,00% - 44,00% 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Objezierzu 

51,00% 33,00% 58,00% 28,00% 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kiszewie 

40,00% 33,00% 39,00% - 

GMINA OBORNIKI 51,00% 41,00% 56,00% 38,00% 

Źródło: https://www.oke.poznan.pl 

ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich 

wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. 

Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia 

w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, 

a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin 

wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, 

informatyki, techniki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną 

w rozporządzeniu (ramowe plany nauczania) przez Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla 

poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 
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W roku szkolnym 2020/2021 w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych było: 

− 417 nauczycieli pełnozatrudnionych, 

− 79 nauczycieli niepełnozatrudnionych w wymiarze 36,73 etatów. 

Z kolei w roku szkolnym 2021/2022 w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych jest: 

− 408 nauczycieli pełnozatrudnionych, 

− 89 nauczycieli niepełnozatrudnionych w wymiarze 40,63 etatów. 

Zgodnie z regulacjami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, postępowanie egzaminacyjne 

na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę.  

Na podstawie art. 9b ust. 1 Karty nauczyciela, Burmistrz Obornik wydał w 2021 r. decyzje 

administracyjne w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego dla 15 nauczycieli mianowanych. 

Ww. nauczyciele złożyli wnioski oraz pozytywnie zdali egzamin przed powołaną komisją.  

Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Status 

zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość środków 

finansowych w budżecie oświatowym. Zdecydowana większość nauczycieli i pedagogów szkół 

posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas doskonali się na różnego rodzaju studiach 

podyplomowych, kursach, a także pracuje w zespołach przedmiotowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące nauczycieli w placówkach oświatowych 

według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021. 

Wyszczególnienie 
Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Zatrudnienie  
w pełnym  
wymiarze 

417 1 8 103 107 198 

Z
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ie

n
ie
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w
y
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rz

e
 liczba 79 3 4 19 15 38 

w tym 
etaty 

36,73 2,26 3,73 8,44 3,19 19,11 

Razem etaty 453,73 3,26 11,73 111,44 110,19 217,11 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące nauczycieli w placówkach oświatowych 

według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022. 

Wyszczególnienie 
Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Zatrudnienie  
w pełnym  
wymiarze 

408 0 9 96 117 186 

Z
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e
 liczba 89 1 2 27 17 42 

w tym 
etaty 

40,63 0,36 1,07 12,16 6,98 20,06 

Razem etaty 448,63 0,36 10,07 108,16 123,98 206,06 
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Informacje na temat średniej miesięcznej płacy brutto nauczycieli według stopnia awansu 

zawodowego w 2021 r. prezentuje poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 
Stopień awansu zawodowego 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Średnia miesięczna płaca brutto (w zł) 3 537,80 3 926,96 5 094,43 6 509,55 

Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące pracowników administracji i obsługi w placówkach 

samorządowych w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022. 

Typ placówki 
Liczba  

placówek 

Liczba zatrudnionych  

w osobach 

Liczba zatrudnionych  

w etatach 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

Szkoły i placówki, z tego: 13 206 199 192,86 187,86 

przedszkola 3 74 73 73,25 72 

szkoły podstawowe 9 122 117 111,86 107,61 

Zespół Szkół w Objezierzu 1 10 9 7,75 8,25 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 

Dane na temat nauczania języków obcych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2020/2021 zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Typ placówki 
angielski niemiecki 

obowiązkowe dodatkowe obowiązkowe dodatkowe 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
1 071 - - - 

Szkoły podstawowe 2 959 - 544 57 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH 

Poniższa tabela prezentuje informacje na temat projektów unijnych 

realizowanych w placówkach oświatowych w 2021 r. 

Placówka Nazwa projektu Okres realizacji 

Zespół Szkół 

im. Adama Mickiewicza 

w Objezierzu 

Projekt 9.3.4 „Wyposażenie placówek 

oświatowych w nowoczesny 

i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny 

na terenie MOF Poznania” 

29.09.2017-31.03.2021 

Projekt 8.3.1 „Gmina Oborniki wspiera 

zawodowców z Technikum w Zespole Szkół   

im. Adama Mickiewicza w Objezierzu” 

30.06.2020-29.06.2023 

Projekt w ramach Programu ERASMUS 

PLUS  realizowany wspólnie z partnerską 

szkołą z GRUZJI ,,Smaki tradycji - razem 

za stołem i w kuchni"  

01.06.2020-31.12.2021 
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DOWOZY SZKOLNE 

W ramach tego zadania realizowane są dowozy szkolne uczniów do szkół na terenie gminy 

Oborniki. Czterech przewoźników wyłonionych z przetargu obsługuje 11 tras. W 2021 r. 

przewoźnicy na tych trasach przejechali łącznie 185 512 km. 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I STYPENDIUM 

BURMISTRZA OBORNIK 

Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Oborniki został przyjęty uchwałą nr XXII/341/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 

11 maja 2016 r.  

Głównym celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez: 

− oferty zajęć dodatkowych, rozwijających wiedzę i umiejętności, 

− oferty zajęć w świetlicach, 

− zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, 

− zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia, 

− Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, motywujący 

uczniów do nauki oraz aktywnego udziału w konkursach i zawodach sportowych, 

− oferty programów profilaktycznych, 

− zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczości oraz zachęcające do podejmowania 

aktywności edukacyjnej i zawodowej, 

− nagradzanie uczniów za wyniki w nauce i udział w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. 

W 2021 r. realizacja wielu zajęć w ramach powyższego programu nie była możliwa z uwagi 

na pandemię COVID-19. 

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Oborniki został przyjęty uchwałą nr XXIII/362/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 

15 czerwca 2016 r. 

Głównym celem tego programu jest zwiększenie motywacji uczniów do osiągania coraz 

lepszych wyników w nauce, a także rozwijanie uzdolnień, jak również poszerzanie zainteresowań 

w dziedzinie nauki, motywowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

tematycznych i interdyscyplinarnych. 

W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Oborniki przyznawane są stypendia Burmistrza Obornik. Stypendia 

przyznawane i wypłacane są na podstawie uchwały nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Obornikach 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/363/16 Rady 

Miejskiej w Obornikach z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania 

uczniom Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce w ramach „Lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki”. 

Stypendia przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie mają charakteru 

stypendium socjalnego.  

W 2021 r. wypłacono stypendia 5 uczniom na łączną kwotę 7 600,00 zł. 
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WYDATKI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE 

Wydatki budżetu Gminy Oborniki  
na zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2021 r. 

Kwota (w zł) 

Wydatki bieżące  69 405 912,48 

Wydatki majątkowe  1 138 362,52 

REALIZACJA ZAJĘĆ W TRAKCIE PANDEMII COVID-19 

Rok 2021 był kolejnym, w którym szkoły w znacznej mierze funkcjonowały w sposób 

ograniczony, realizując zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Kalendarium najważniejszych zmian w systemie oświaty wynikających z epidemii 

koronawirusa (źródło: https://www.gov.pl): 

− 1 września 2020 r. - uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną w roku szkolnym 

2020/2021, 

− od 24 października 2020 r. do 16 maja 2021 r. - uczniowie klas IV-VIII szkół 

podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 19 października 2020 r. 

uczniowie szkół ponadpodstawowych w strefie żółtej i czerwonej) przeszli na kształcenie 

na odległość, 

− od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. - klasy I-III szkół podstawowych  przeszły 

na kształcenie na odległość, 

− od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. - klasy I-III szkół podstawowych wróciły 

do nauczania stacjonarnego, 

− od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkół podstawowych 

w regionach: 

• od 1 do 14 marca  – województwo warmińsko-mazurskie – nauczanie 

hybrydowe, 

• od 15 do 28 marca – nauczanie hybrydowe w 4 województwach: lubuskim, 

mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, 

• od 22 marca do 11 kwietnia - uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych 

– kształcenie na odległość, 

• od 12 do 25 kwietnia –  kształcenie na odległość (od 19 kwietnia przedszkola 

stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu pozostałych 

jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia), 

• od 26 kwietnia do 2 maja - lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III szkół 

podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, 

warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, 

podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim. 

Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych zasadach. 

W województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim 

uczniowie uczyli się dalej na odległość, 

− od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte były przedszkola, 

− od 3 maja 2021 r. - klasy I-III szkół podstawowych w całym kraju wróciły do nauki 

w trybie stacjonarnym, 
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− od 17 do 30 maja 2021 r. - klasy IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych kontynuowały naukę w trybie hybrydowym, 

− od 31 maja 2021 r. - uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół 

i placówek mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Dyrektorzy otrzymali możliwość zawieszenia zajęć tradycyjnych stosownie do skali 

zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz możliwości organizacyjnych. 

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ 

W OBORNIKACH 

 

Z inicjatywy Burmistrza Obornik Tomasza Szramy oraz Klubu Radnych Gminna Koalicja 

Samorządowa, uchwałą nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

powołano Młodzieżową Radę Miejską w Obornikach (dalej: MRM).  

MRM ma za zadanie reprezentować postawy i potrzeby młodzieży wobec organów Gminy 

Oborniki oraz innych instytucji, a celem działań przez nią podejmowanych jest: 

− upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności 

młodych ludzi w gminie Oborniki,  

− kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, patriotycznych, etycznych, 

oraz przedsiębiorczości i odpowiedzialności,  

− wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień, 

w tym szczególnie podejmowania decyzji mających bezpośredni wpływ na sposób 

i jakość życia młodych ludzi,  

− aktywizacja samorządów uczniowskich,  

− promowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, zwłaszcza podejmowanych 

przez młodzież i do niej adresowanych, 

− integracja i współpraca środowisk młodzieżowych. 

Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach, które w czasie pandemii COVID – 19 zwoływane były 

6 razy z zachowaniem obowiązujących w danej chwili ograniczeń. W tym czasie podjęto 31 uchwał. 

Nadzór nad działalnością MRM sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach zaś 

do opieki merytorycznej wyznaczony jest opiekun MRM w osobie radnej Małgorzaty Witek, 

który uczestniczy w sesjach Młodzieżowej Rady i ma prawo zabierania głosu. 

W dniu 23 czerwca 2021 r. weszły w życie przepisy istotnie zmieniające dotychczasowy stan 

prawny w odniesieniu do młodzieżowych rad miast i gmin – ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy 

o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1038). Ustawodawca zobowiązał organ uchwałodawczy miast i gmin 

do dostosowania statutów młodzieżowych rad już funkcjonujących do nowych przepisów 

w terminie 6 miesięcy, tj. do 23 grudnia 2021 r.  
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W dniu 18 października 2021 r. zarządzeniem nr 162/2021 r. Burmistrz Obornik powołał 

zespół ds. opracowania zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach. Mając 

na uwadze przepisy zmieniające, w nowym statucie: 

− określono zasady zwrotu kosztów oraz delegowania przedstawicieli Młodzieżowej Rady 

na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują oni Młodzieżową Radę, 

− uregulowano kwestie dotyczące wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady,  

− dookreślono, że Młodzieżowa Rada jest organem nie tylko konsultacyjnym, ale również 

doradczym i inicjatywnym,  

− zawarto zapisy dotyczące zgłaszania do uprawnionych podmiotów wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej, 

− doprecyzowano zapisy dotyczące zasad odwołania członka Młodzieżowej Rady.  

Ponadto po 10 latach działalności MRM dostrzeżono także potrzebę wprowadzenia 

do Statutu zmian związanych m.in. z:  

− zasadami wyboru kandydatów do Młodzieżowej Rady,  

− czasem trwania kadencji, 

− zasadami wygaśnięcia i odwołania członków Młodzieżowej Rady, 

− zadaniami poszczególnych członków Prezydium, 

− zwoływaniem sesji i organizowaniem prac komisji oraz współpracą z organizacjami 

pozarządowymi, 

− samorządami uczniowskimi.  

Na podstawie art. 5b ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym projekt zmiany Statutu został 

przekazany do zaopiniowania przez samorządy uczniowskie. W dniach od 4 listopada 

do 16 listopada 2021 r. samorządy uczniowskie z terenu gminy Oborniki miały możliwość 

wypracowania opinii o projekcie Statutu. Samorządy nie wniosły uwag, opinię wypracował 

samorząd Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach (opinia 

pozytywna). Projekt statutu był również przekazany do zaopiniowania członkom Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Obornikach obecnej oraz poprzednich kadencji.  

W sierpniu 2021 r. MRM świętowała jubileusz 10-lecia działalności. Była to okazja 

do przypomnienia sobie działań, które poczynione były w celu utworzenia MRM oraz działań jakie 

udało się MRM podjąć w trakcie pięciu kadencji. 

 

10-lecie MRM w Obornikach 
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Mimo trwającej w 2021 r. pandemii COVID-19, MRM nie zawiesiła swojej działalności. 

W tym czasie członkowie MRM aktywnie prowadzili fanpage MRM na Facebooku, a także byli 

autorami wielu ciekawych projektów, m.in.: budowy wiat na rowery przy obornickich szkołach, 

punktu bookcrossingu, pozyskania defibrylatorów dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Obornikach i Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach oraz powieszenia w parku 

Obornickiego Ośrodka Kultury i na terenie kąpieliska Żwirki 24 budek lęgowych dla ptaków.  

MRM poparła inicjatywę nadania imienia Żłobkowi Miejskiemu w Obornikach. MRM 

współorganizowała także wydarzenia takie jak: „Antywalentynki 2021”, cykl czterech letnich 

koncertów „Młodzi na fali”, Maraton Horrorów, 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

internetowe czytanie Lema podczas „Tygodnia z Lemem”, Obornicki Eko Dzień, konkurs 

fotograficzny „Eko bohater”, „Eko Lekcję” oraz zaangażowali się licznie w akcję zbierania śmieci 

w gminie Oborniki.  

Ponadto członkowie MRM uczestniczyli w trwającym od 2020 r. ogólnopolskim projekcie 

„Młodzi Liderzy dla społeczności w czasach kryzysu”. Młodzi liderzy Gminy Oborniki w ramach 

projektu przeprowadzili wśród mieszkańców ankietę dotyczącą ich potrzeb w czasie pandemii 

COVID-19.  

Warto podkreślić, że w 2021 r. MRM, w ramach prowadzonej przez siebie aktywności, 

angażowała się także we współpracę ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki 

Gest” w Obornikach i Centrum Wsparcia „Rabbuni” i uczestniczyła w wielu akcjach 

charytatywnych. 

W 2021 r. MRM, w porozumieniu z Fundacją CREO, posiadającą duże doświadczenie 

w aktywizacji wolontariatów szkolnych, rozpoczęło działania w celu aktywizacji wolontariatów 

szkolnych. Zorganizowano spotkanie z opiekunami wolontariatów szkolnych oraz dokonano 

dokładnej analizy tego, w których szkołach gminy Oborniki działają wolontariaty szkolne i w jaki 

sposób.  

W roku 2021 zarządzone zostały również wybory do MRM VI kadencji 2021-2023. 

 

I sesja MRM VI kadencji 2021-2023  
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INWESTYCJE 

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Obornikach 

Opracowano dokumentację wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

„Harcówki”, wykonano prace instalacyjne oraz roboty budowlane (szpachlowanie, malowanie ścian 

i sufitów) na potrzeby przystosowania obiektu dla użytkowników. Drugi etap modernizacji 

planowany jest w roku 2022. 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego – Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach 

Najważniejszym przedsięwzięciem w obiektach oświatowych było wykonanie w II połowie roku 

2021 w budynkach przy ul. Szkolnej 7 modernizacji oświetlenia obejmującej wymianę i uzupełnienie 

(w sumie 507 szt.) opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 

LED, wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia, wymianę puszek elektrycznych wraz z osprzętem, 

wymianę łączników. Umowa uwzględniała doświetlenie tablic we wszystkich salach lekcyjnych. 

Ponadto wykonano malowanie sufitów i części ścian. Przy rocznym czasie pracy wynoszącym około 

2 000 godzin, zużycie energii elektrycznej wyniesie 35 952 kWh. Roczne zużycie energii elektrycznej 

dotychczasowego systemu wynosiło 93 244 kWh. Zastosowane oświetlenie typu LED charakteryzuje 

się niższą mocą opraw, długą żywotnością źródeł światła od 50 000 do 100 000 godzin, brakiem 

efektu pulsowania światła, większą odpornością na wahania napięcia. Dodatkowo przeprowadzono 

modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, przy 

ul. marsz. J. Piłsudskiego 28. Wymienione zostały bardzo stare oprawy oświetleniowe 

z wykorzystaniem demontowanych opraw z budynków przy ul. Szkolnej 7. Oprawy te zostały 

zmodernizowane do technologii LED, co pozwoli na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej. Prace zostały wykonane przez MJ-Systems Sp. z o.o. z Kalisza na podstawie umowy 

obowiązującej od 10 sierpnia do 27 sierpnia 2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac 6 września, 

a odbiór końcowy nastąpił 21 września 2021 r. 

Modernizacja świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach 

W następstwie wniosków podanych w ekspertyzie technicznej dotyczącej określenia przyczyn 

nadmiernego ugięcia stropu i sposobu jego wzmocnienia w pomieszczeniu stołówki Szkoły 

Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 7 w Obornikach wykonano dokumentację projektowo-

kosztorysową oraz zrealizowano roboty budowlane w zakresie naprawy konstrukcji budynku 

oraz wymianę pokrycia dachowego. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Szkolnej 7 w Obornikach 
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Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rożnowie 

Wykonano wielobranżową  dokumentację projektowo – kosztorysową dla robót budowlanych 

polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-przedszkolnego (część szkolna, 

dydaktyczna) w Rożnowie przy ul. Dworcowej 42. Zakres projektu obejmuje: docieplenie ścian 

i dachu budynku (w przedmiotowej części) do osiągnięcia wymaganego współczynnika oporu 

cieplnego i współczynnika przenikalności cieplnej,  w tym nadanie elewacjom kolorystyki, wymianę 

źródła grzewczego na gazowe (nowa kotłownia), wymianę instalacji bądź odcinków instalacji 

centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej na spełniającą wymogi określone w audycie, wymianę oświetlenia 

na energooszczędne.  

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach 

Procedura wyboru wykonawcy zakończyła się podpisaniem w dniu 10 grudnia 2021 r. umowy. 

W zakresie prac do wykonania w 2 łazienkach w obiekcie jest: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

elektrycznej, wymiana płytek podłogowych i ściennych, „biały montaż”, wymiana stolarki drzwiowej, 

tynkowanie i malowanie ścian i sufitów. Prace zostaną wykonane z początkiem roku 2022. 

Modernizacja obiektów oświatowych: 

‒ utwardzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Objezierzu.  

Dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na wykonanie prac budowlano-drogowych 

na terenie obiektu. W zakres zamierzenia wchodzi wykonanie trwałej nawierzchni z kostki 

betonowej na powierzchni około 700 m2, polegającej na umocnieniu boiska (dziedzińca) szkolnego, 

które obecnie po opadach deszczu praktycznie nie nadaje się do użytku. Prace przewidziano 

na okres zimowo-wiosenny roku 2022, 

‒ wykonanie parkingu na terenie szkoły oraz dojścia wraz ze wzmocnieniem podestu 

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach, ul. Szkolna 7,  

W ramach zadania wykonano parking na terenie szkoły o nawierzchni z kostki betonowej, 

dojście do szkoły wraz z podestem oraz wykonano wzmocnienie podestu. 

Budowa wiat rowerowych przy obiektach oświatowych 

 

Wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach 

W ramach tego zadania wykonano 7 wiat rowerowych wraz z nawierzchnią utwardzoną 

z kostki brukowej (podłoże pod wiatą, dojścia) w trzech lokalizacjach na terenie miasta Oborniki: 

przy Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3. Wszystkie 

wiaty są jednakowe (wygląd, rozmiary). Konstrukcja wiaty stalowa, ocynkowana, malowana 

proszkowo na kolor grafitowy, zadaszenie płytą poliwęglanową sztywną, litą. W rzucie podstawa 

wiaty kształtu prostokąta. Każda wiata jest wyposażona w stojaki rowerowe typu U-15, 

przy których możliwe jest ustawienie co najmniej 10 rowerów. 
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KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE 

Na terenie gminy Oborniki działają dwie instytucje kultury: 

− Obornicki Ośrodek Kultury, 

− Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego. 

OBORNICKI OŚRODEK KULTURY 

Główną rolę w kształtowaniu życia kulturalnego Obornik pełni Obornicki Ośrodek Kultury 

(dalej: OOK). Oprócz wydarzeń cyklicznych, takich jak koncerty, wieczory operetkowe 

i kabaretowe, przeglądy i prezentacje artystyczne czy poranki dla najmłodszych, OOK realizuje 

również wiele projektów, m.in. edukacyjnych i warsztatowych, skierowanych do różnych grup 

wiekowych. 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ 

Zadaniami OOK, określonymi w jego statucie, są: 

− rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców, 

− upowszechnianie kultury muzycznej, plastycznej, literackiej teatralnej i filmowej, 

− organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych, 

− stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

− działanie na rzecz integracji społecznej, budowania lokalnej tożsamości, promocji miasta 

gminy i regionu. 

Realizując powyższe zadania OOK przygotował w 2021 r. wydarzenia autorskie 

lub podejmował współpracę z podmiotami samorządowymi, stowarzyszeniami, grupami 

nieformalnymi oraz osobami fizycznymi. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID 

– 19 znaczna część wydarzeń miała charakter nagrań zaprezentowanych w Internecie.  

Wydarzenia zorganizowane przez OOK z udziałem publiczności. 

Data Wydarzenie Miejsce Partnerzy 

30.01.2021 Finał WOŚP 
Wariant hybrydowy, finał 

w OOK, streaming 
w kameralna.tv.oborniki 

Obornicki sztab 
WOŚP 

13.02.2021 
Antywalentynki – wieczór 

filmowy 
sala widowiskowa MRM 

06.03.2021 Być kobietą – być królową 
Wersja hybrydowa – sala 
widowiskowa, streaming 
w kameralna.tv.oborniki 

 

18-19.03.2021 
mikroFONIA – eliminacje 

gminne 
nagrania w OOK  

03.04.2021 
Gotowi na Świeta ? –
happening plastyczny 

Rynek Obornicki  

15.05.2021 
Koncert Marcina 
Kempińskiego 

Kawerna pod Orłem Kawerna pod Orłem 

17-19.05.2021 
mikroFONIA – finał 

powiatowy 
sala widowiskowa 

Ośrodki kultury 
w Rogoźnie 
i Ryczywole 

06.06.2021 
Nie tylko dla mam – koncert 

operetkowy 
sala widowiskowa  
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Data Wydarzenie Miejsce Partnerzy 

20.06.2021 
Gala mikroFONII 

z udziałem Agnieszki 
Różańskiej 

sala widowiskowa 
Ośrodki kultury 

w Rogoźnie 
i Ryczywole 

25.06.2021 
Barwy tańca – przegląd 
obornickich formacji 

tanecznych 
amfiteatr OOK 

Cat- Clan, Szkoła 
Ruchu i Tańca 

02.07.2021 Kino letnie OOK park OOK  

03.07.2021 
Samolczyk i kto? – koncert 
z udziałem Piotra Kuźniaka 

ul. Chłopska Kuchnia & Strych 

09.07.2021 Kino letnie OOK park OOK  

10.07.2021 
Samolczyk i kto? – koncert 
z udziałem Urszuli Lidwin 

ul. Chłopska Kuchnia & Strych 

17.07.2021 
Summer, Disco&Dance – 

Łobuzy, Kasa, Kacper 
Błoński, Bartek Tecław 

park OOK Bartek Tecław 

23.07.2021 Kino letnie OOK park OOK  

24.07.2021 
Samolczyk i kto – koncert 

z udziałem Janka Zielińskiego 
ul. Chłopska Kuchnia & Strych 

30.07.2021 Kino letnie OOK park OOK  

06.08.2021 Młodzi na fali: Radiowy Mix park OOK 

MRM, 
Stowarzyszenie 

Aktywizacji 
Młodzieży 

08.08.2021 
Małą czarna na Łazienkach- 

laureaci mikroFonii 
Łazienki Obornickie  

13.08.2021 
Młodzi na fali – 

Podziemie/Plan B 
Park OOK 

MRM, 
Stowarzyszenie 

Aktywizacji 
Młodzieży 

14-15.08. 2021 
Wczesnośredniowieczny 

piknik historyczny 
Park OOK 

Stowarzyszenie 
Historyczne Grodu 

Radzim 

15.08.2021 
Mała czarna na Łazienkach – 

Brass Band Oborniki 
Łazienki Obornickie  

20.08.2021 
Młodzi na fali – klubowe 

retro 
Park OOK 

MRM, 
Stowarzyszenie 

Aktywizacji 
Młodzieży 

20.08 -
22.08.2021 

Zlot foodtrucków Park OOK  

21.08.2021 Kaśka Sochacka - koncert Amfiteatr OOK  

21.08.2021 Kwiat Jabłoni - koncert Amfiteatr OOK  

27.08.2021 Młodzi na fali – Silent Party sala widowiskowa 

MRM, 
Stowarzyszenie 

Aktywizacji 
Młodzieży 

18.09.2021 Metoda – spektakl teatralny sala widowiskowa  
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Data Wydarzenie Miejsce Partnerzy 

25.09.2021 
Koncert zespołu „Wszyscy 

byliśmy harcerzami” 
sala widowiskowa ZHP 

03.10.2021 
Wieczór nad rzeką zdarzeń – 
koncert Daniela Dobiegały 

i zespołu Staszek Band 
sala widowiskowa  

08.10.2021 
Piosenki Bułata Okudżawy- 
koncert zespołu Piramidy 

sala kameralna  

10.10.2021 Recital Janusza Radka sala widowiskowa  

10.10.2021 
60 wzruszeń – 

koncert operetkowy 
sala widowiskowa  

11.10.2021 Premiery filmowe sala widowiskowa Outdoor Cinema 

16.10.2021 
Całe życie w dresach - 

spektakl teatralny 
sala widowiskowa  

17.10.2021 
Recital Kabaretu 
Paranienormalni 

sala widowiskowa  

24.10.2021 
Koncert jubileuszowy 
zespołu TACY SAMI 

sala widowiskowa 
Stowarzyszenie 

„Przyjaciel” 

30.10.2021 Maraton filmowy sala widowiskowa MRM 

07.11.2021 Koncert Meli Koteluk sala widowiskowa  

11.11.2021 
Zaduszki Muzyczne. Ryszard 

Riedel 
sala widowiskowa  

13.11.2021 
Występ Kabaretu Ani Mru 

Mru 
sala widowiskowa  

20.11.2021 
Koncert jubileuszowy 

zespołu Brass Band Oborniki 
  

21.11.2021 
Na spotkanie kultur – 

wieczór ukraiński 
sala widowiskowa  

23.11.2021 Premiery filmowe sala widowiskowa Outdoor Cinema 

26.11.2021 
Roztańczona zbiórka 

dla Zuzanny – wydarzenie 
charytatywne 

sala widowiskowa 

Stowarzyszenie 
Aktywizacji 
Młodzieży, 
Rogozińskie 

Centrum Kultury 

27.11.2021 Taneczne Andrzejki sala widowiskowa  

04.12.2021 Koncert Artura Rojka sala widowiskowa  

05.12.2021 
Wieczór romansów – koncert 

w wykonaniu Roberta 
Nakonecznego i gości 

sala kameralna  

09.12.2021 Kolędowanie z seniorami sala widowiskowa  

18.12.2021 Świąteczny Maraton Filmowy sala widowiskowa MRM 
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Jubileuszowy koncert zespołu Brass Band Oborniki 

 

Programy przygotowane dla kameralna.tv.oborniki. 

Premiera Tytuł nagrania Partnerzy 

01.01.2021 Koncert Noworoczny 
Ośrodki kultury 

w Rogoźnie 
i Ryczywole 

03.01.2021 Jesteśmy stąd cz.1  

03.01.2021 Jesteśmy stąd cz.2  

10.01.2021 Manualni cz. 8 – program hobbystyczny  

15.01.2021 Manualni cz. 9 – program hobbystyczny  

17.01.2021 
Ferie z kolędą – koncert online z udziałem uczestników 

warsztatów wokalnych 
 

21.01.2021 Manualni cz.10 – program hobbystyczny  

24.02.2021 Tajemnice Obornik cz.3 – reportaż historyczny  

18.03.2021 Moje fascynacje muzyczne cz.3 – program hobbystyczny  

22.03.2021 „Serce sercu” – teledysk podsumowujący 29. Edycję WOŚP  

31.03.2021 
Krzysztof Warguła, Antoni Rydz – „Aria na strunie G” – teledysk 

promujący płytę 
 

31.03.2021 Manualni cz. 12 – program hobbystyczny  

02.04.2021 Manualni cz. 13 – program hobbystyczny  

05.04.2021 Wiktoria Kieljan „Obok nas” – premiera teledysku  

07.04.2021 Projekt ABBA – koncert online  
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Premiera Tytuł nagrania Partnerzy 

24.04.2021 Moje fascynacje muzyczne cz. 4 – program hobbystyczny  

21.05.2021 Manualni cz. 14 – program hobbystyczny  

15.05.2021 Moje fascynacje muzyczne odc. 5 – program hobbystyczny  

27.05.2021 Moto Fani cz. 3 – program hobbystyczny  

28.05.2021 Kempiński w Kawernie – reportaż z koncertu  

31.05.2021 „Dziewczyno obudź się” – premiera piosenki zespół PESEL  

01.06.2021 Miasto czyta dzieciom. odc. 1 – program dla dzieci  

01.06.2021 Miasto czyta dzieciom. odc. 2 – Program dla dzieci  

02.06.2021 Miasto czyta dzieciom. odc. 3 – program dla dzieci  

02.06.2021 Miasto czyta dzieciom. odc. 4 – program dla dzieci  

08.06.2021 
Wieczór nad rzeką zdarzeń – teledysk promujący koncert Daniela 

Dobiegały 
 

15.06.2021 Muzyka na „Zadupiu” – reportaż z koncertu w Sycynie 

Gospodarstwo 
agroturystyczne 

„Zagroda 
na Zadupiu”  

27.06.2021 Barwy Tańca – reportaż z przeglądu formacji tanecznych  

14.07.2021 Rozśpiewani pozytywnie – koncert online 
Rogozińskie 

Centrum Kultury 

31.07.2021 Na służbie u diabła? – reportaż historyczny  

25.08.2021 Zespół Czekam – koncert online  

13.09.2021 Marcin Kempiński: Kołysz mnie – piosenka premierowa  

28.09.2021 Miasto czyta dzieciom odc. 5 – program dla dzieci  

01.10.2021 60 wzruszeń. wywiad – program wspomnieniowy  

26.10.2021 Moje fascynacje muzyczne. odc. 6 – program hobbystyczny  

29.10.2021 Miasto czyta dzieciom odc. 6 – program dla dzieci  

04.11.2021 Radzim 2021 – Żniwa – reportaż historyczny  

05.11.2021 60 wzruszeń – reportaż z koncertu operetkowego  

09.11.2021 Reportaż z koncertu „Wieczór nad rzeką zdarzeń”  

21.11.2021 
Nowi sąsiedzi – reportaż o społeczności ukraińskiej 

w Wielkopolsce 
 

30.11.2021 Reportaż z koncertu jubileuszowego zespołu „Tacy sami” 
Stowarzyszenie 

„Przyjaciel” 

09.12.2021 Piąta pora roku – magazyn hobbystyczny cz.1  

16.12.2021 Sen dyrektora, czyli kuplety o remoncie – piosenka satyryczna  
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Nowi sąsiedzi - reportaż 

WYNAJEM SAL I SPRZĘTU, OBSŁUGA TECHNICZNA 

OOK udostępnia swoją infrastrukturę (salę widowiskową, salę kameralną, sprzęt 

nagłośnieniowy i oświetleniowy, infrastrukturę piknikową) oraz obsługę techniczną (nagłośnienie, 

oświetlenie) podmiotom zewnętrznym na potrzeby imprez organizowanych bez merytorycznego 

udziału OOK. Usługi takie mają charakter komercyjny, chyba że organizatorem 

lub współorganizatorem wydarzenia jest Gmina Oborniki. 

WARSZTATY I ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

OOK prowadzi różnorodne zajęcia o charakterze artystycznym, edukacyjnym 

lub rekreacyjnym. Większość z nich ma charakter warsztatów odbywających się w cyklu 

obejmującym cały rok szkolny. Niektóre prowadzone są w trybie cotygodniowym, inne w trybie 

comiesięcznym.  

W roku 2021, z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19, prowadzone były 

tylko w niektórych miesiącach. Zajęcia, które odbyły się w OOK przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa zajęć Opis Grupa docelowa Prowadzący 
Czas 

trwania 

Akademia ART zajęcia plastyczne 
dzieci – szkoły 
podstawowe 

Jadwiga 
Majchrzak - 
Zagrodnik 

X-XII 

Rysunek - rzeźba - 
grafika 

zajęcia plastyczne dzieci – klasy 5-8 
Jadwiga 

Majchrzak-
Zagrodnik 

X-XII 

Kids Kitchen zajęcia kulinarne 
dzieci – szkoły 
podstawowe 

Jadwiga 
Majchrzak-
Zagrodnik 

X-XII 
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Nazwa zajęć Opis Grupa docelowa Prowadzący 
Czas 

trwania 

Warsztaty Tomasza 
Kaczora 

nauka gry 
na instrumentach 

dętych 

dzieci – szkoły 
podstawowe 

Tomasz Kaczor 
I-III 

X- XII 

Łatka warsztaty krawieckie 
dzieci – szkoły 
podstawowe 

Jadwiga 
Majchrzak-
Zagrodnik 

X-XII 

ABC gitary 
nauka gry na gitarze 
dla początkujących 

dzieci – szkoły 
podstawowe 

Daniel 
Dobiegała 

V 

X-XII 

Ukulele dla 
początkujących 

nauka gry na ukulele 
dzieci – szkoły  
podstawowe 

Gabriela 
Borowiak 

V-VI 

ABC baletu zajęcia taneczne 
dzieci – przedszkola, 
szkoły podstawowe 

Paulina 
Kroczak 

I-III 

VI 

X-XII 

Euforia zajęcia taneczne 
młodzież – szkoły 

podstawowe 
i śponadpodstawowe 

Agata Zielińska XI-XII 

Robotyka 
tworzenie pracujących 

modeli 
dzieci – szkoły  
podstawowe 

Katarzyna 
Michalska-
Jurdeczka 

I-V 

X-XII 

Warsztaty wokalne 

nauka emisji głosu, 
śpiewanie solowe 

i zespołowe, 
przygotowanie 

repertuaru 

1. grupa dziecięca – 
uczniowie szkół 
podstawowych 

2. grupa 
młodzieżowa- 

uczniowie 
ponadpodstawowych 

Marian 
Żurowski 

I-III 

V-VI 

X-XII 

Projekt 
BAJKOWZRUSZ 

warsztaty wokalne dla 
zaawansowanych 

młodzież – szkoły 
ponadpodstawowe, 

studenci 
Roxana Tutaj I-III 

Poranek malucha zajęcia edukacyjne dzieci - przedszkola 
Elżbieta 

Brodzińska 

I-III 

 

Poranki filmowe dla 
dzieci 

seanse filmowe 
połączone z 
warsztatami 
plastycznymi 

uczniowie szkół 
podstawowych 

Jadwiga 
Majchrzak-
Zagrodnik 

I-III 

X-XII 
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WARSZTATY I ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH 

OOK prowadzi także zajęcia o charakterze artystycznym i rekreacyjnym dla dorosłych. 

Większość z nich ma charakter warsztatów odbywających się w cyklu obejmującym cały rok 

szkolny. W 2021 r. prowadzone były następujące zajęcia: 

Nazwa zajęć Opis Prowadzący 
Czas 

trwania 

Otwarta Pracownia 
Artystyczna (OPA) 

warsztaty hobbystyczne 
Jadwiga Majchrzak-

Zagrodnik 

XII 

 

Taniec orientalny warsztaty taneczne Katarzyna Komin 

I-III 

VI 

X-XII 

Zumba taniec i fitness Patrycja Majorczyk 

I-III 

VI 

X-XII 

Mikrofon dla 
wszystkich 

warsztaty muzyczno-kabaretowe Marcin Samolczyk I-III 

After Work grupa teatralno- kabaretowa Maria Kromolicka 
I-III 

 

Sekcja brydżowa 
rozgrywki brydżowe dla 

zaawansowanych 
Zbigniew Geisler 

I-III 

X-XII 

Co dwie sztuki grupa teatralna Marlena Konieczna 
I-III 

X-XII 

Warsztaty 
fotograficzne 

warsztaty hobbystyczne Natalia Szewczyk I-III 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE 

OOK współpracuje z zespołami artystycznymi działającymi w gminie Oborniki. Niektóre 

z nich są bezpośrednio administrowane przez OOK, inne mają stałą umowę o współpracy, jeszcze 

inne współpracują doraźnie przy realizacji określonych projektów lub korzystają ze wsparcia 

przy realizacji własnych przedsięwzięć. W roku 2021 były to następujące zespoły: 

Zespół Rodzaj Zasady współpracy 

Taldeo młodzieżowy zespół muzyczny sekcja OOK 

Obornicka Orkiestra Dęta 
zespół instrumentów dętych 

i tamburmajorki 
sekcja OOK 

Maniewiacy zespół folklorystyczny sekcja OOK 

Rożnowianie zespół folklorystyczny sekcja OOK 

Brass Band Oborniki zespół instrumentów dętych stała umowa z OOK 

Cantilena chór stała umowa z OOK 

Quiet Ballon zespół rockowy współpraca doraźna 

Czekam zespół rocka alternatywnego współpraca doraźna 

Staszek Band zespół wokalno - instrumentalny stała współpraca 

EKA 60+ seniorski zespół muzyczny stała współpraca 
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PROJEKTY TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE 

W 2021 r. OOK realizowało projekty: 

− „Kultura dla seniora”, 

− „Nowe horyzonty edukacji filmowej”. 

WAKACYJNA OFERTA WYPOCZYNKOWO–REKREACYJNA 

W okresie wakacyjnym OOK przygotowuje bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Z racji 

panujących obostrzeń w 2021 r. oferta na wakacje zimowe została ograniczona.  

W wakacje zimowe odbyły się: 

Data Zajęcia Rodzaj zajęć 

07.01. Bałwanek malowany na deskach warsztaty plastyczne 

08.01. Ośnieżone miasteczko warsztaty plastyczne 

14.01. Zimowy las warsztaty plastyczne 

15.01. Ptasia narada warsztaty plastyczne 

 

W wakacje letnie odbyły się: 

Data Zajęcia Rodzaj zajęć 

28.06. - 27.08. Wakacyjne kino OOK projekcja filmów dla dzieci 

28.06. - 02.07. Wakacyjne flażoletowymi warsztaty dla początkujących 

28.06. - 02.07. Robotyka - legoopowieści zajęcia dla dzieci od 6 do 11 lat 

03.07. - 04.07. Tanecznie zakręceni warsztaty taneczne dla różnych grup wiekowych 

05.07. - 09.07. Robotyka - legoopowieści zajęcia dla dzieci od 6 do 11 lat 

05.07. - 09.07. W bajkowym świecie sztuki zajęcia plastyczne dla dzieci od 5 do 9 lat 

19.07. - 23.07. Instrumentalne inspiracje warsztaty muzyczno-plastyczne 

26.07. - 30.07. Jak to się robi warsztaty kulinarne 

14.07. Wycieczki OOK lotnisko Ławica + kino 

02.08. - 06.08. Wakacyjna szkoła szycia warsztaty krawieckie 

16.08. - 20.08. Robotyka - legoopowieści zajęcia dla dzieci od 6 do 11 lat 

23.08. - 27.08. Robotyka - legoopowieści zajęcia dla dzieci od 6 do 11 lat 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY OBORNIKI 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego (dalej: BPMiG) w 2021 r. 

obejmowała swoją aktywnością obszar gminy Oborniki, tworząc sieć biblioteczną z główną 

siedzibą w Obornikach oraz sześcioma filiami i sześcioma punktami bibliotecznymi. Filie 

biblioteczne zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Kiszewie, Ocieszynie, Objezierzu, 

Rożnowie, Popówku, Kowanówku. W zarządzie BPMiG jest również Dom Kultury w Objezierzu. 

W siedzibie BPMiG znajdują się: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia dla dorosłych, 

wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia dla dzieci, archiwum cyfrowe, izba regionalna oraz dział 

książki mówionej. 

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21 czerwca 2004 r. pomiędzy Zarządem 

Powiatu Obornickiego, a Burmistrzem Obornik, BPMiG w Obornikach realizowała w 2021 r. 

zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu obornickiego. 

REALIZACJA ZADAŃ PODSTAWOWYCH 

Do podstawowych zadań BPMiG należą: 

− gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości 

wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnianie 

księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych, 

− udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

− ocena posiadanych zbiorów pod kątem przydatności w środowisku i dokonywanie 

niezbędnych selekcji, 

− popularyzacja wiedzy dotyczącej historii regionu, 

− wspieranie systemu edukacji poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży, 

− przygotowanie i rozliczanie wniosków o udzielenie dofinansowania na zakup nowości 

wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej, 

− przygotowanie i rozliczanie wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 

pozabudżetowych, 

− gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki, 

− dbałość o stan budynków i wyposażenia siedziby biblioteki oraz filii bibliotecznych. 

GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW 

BPMiG, jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo, w pierwszym rzędzie 

opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru. Księgozbiór jest podstawowym 

czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. 

Gromadzeniem objęte są publikacje krajowe: książki i czasopisma, nagrania  (dokumenty 

dźwiękowe i audiowizualne). W skład księgozbioru BPMiG wchodzą wydawnictwa zwarte 

(książki i broszury), wydawnictwa ciągłe (czasopisma i wydawnictwa seryjne), zbiory specjalne: 

tradycyjne (zbiory kartograficzne, graficzne) i audiowizualne (fotografie, wideokasety, dyski 

kompaktowe i audiobooki). 

W 2021 r., ze środków własnych, BPMiG zakupiła 1 256 woluminów, za kwotę 32 810,01 zł. 

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniosła 3,86. 

Na bieżąco, w BPMiG jest prowadzona selekcja książek (zaczytanych 

oraz zdezaktualizowanych). W ramach selekcji, do ubytkowania, przeznaczono łącznie 2 978 pozycji. 
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Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 80 281 woluminów o wartości 893 557,75 zł. 

 

Struktura księgozbioru przedstawiała się następująco: 

− literatura piękna dla dzieci i młodzieży: 27 761 woluminów, 

− literatura piękna dla dorosłych: 27 059 woluminów, 

− literatura popularnonaukowa: 25 007 woluminów, 

− literatura z innych działów: 454 woluminów. 

CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

W 2021 r. w BPMiG zarejestrowano było łącznie 5 730 czytelników, co stanowi 17,64 

czytelników na 100 mieszkańców gminy.  

 

Wypożyczono ogółem 100 600 woluminów. Wypożyczenia na 100 mieszkańców wyniosły 

309,72. Zbiory BPMiG uzupełniają czasopisma. W 2021 roku zaprenumerowano 15 tytułów 

czasopism, za kwotę 4 009,52 zł. Udostępniono ogółem 1 764 egzemplarze, głównie na miejscu, 

w czytelni. Ważnym elementem uzupełniającym tradycyjne formy udostępniania zbiorów była 

możliwość korzystania z książek elektronicznych. W zbiorach BPMiG znajdują się 393 audiobooki 

oraz 7 797 tytułów książek mówionych, wypożyczanych w ramach sekcji książki mówionej.  
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W 2021 r. BPMiG wykupiła dostęp do e-booków na Platformie IBUK Libra, która jest 

wirtualną czytelnią Wydawnictwa Naukowego PWN. Czytelnicy mogą korzystać z ok. 1 576 

tytułów różnych książek. Przez Katalog Księgozbioru BPMiG można również korzystać 

z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury.  

W 2021 r. zbiory BPMiG zostały wzbogacone o gry planszowe. Zakupiono łącznie 

52 egzemplarze gier, za 3 413,93 zł. 

Biblioteka funkcjonuje w systemie informatycznym (bibliotecznym) Sowa SQL Standard. 

Liczba zbiorów opracowanych komputerowo w BPMiG wyniosła 80 281, co stanowiło 100% 

całości księgozbioru. System umożliwiał czytelnikom logowanie się w katalogu BPMiG, 

zarządzanie swoim indywidualnym kontem, wyszukiwanie, zamawianie i rezerwację materiałów 

bibliotecznych oraz ich prolongowanie. W 2021 roku, z funkcji zdalnego rezerwowania, 

zamawiania i prolongaty zbiorów, skorzystano łącznie 8 008 razy (rezerwacje: 2 978, prolongaty: 

3 041, zamówienia: 1 989). Do systemu logowano się 9 278 razy. Elektroniczny katalog BPMiG 

przeszukało 92 907 użytkowników. 

PROJEKTY 

BPMiG uczestniczyła w następujących projektach: 

− Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - dzięki 

dotacji w kwocie 2 500 zł. BPMiG zakupiła 104 woluminy książek, 

− Projekt Liga eSzkoła - celem projektu jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży 

w osiągnięciu kompetencji cyfrowych oraz wprowadzenie do placówek kultury nowej 

oferty edukacyjnej związanej z informatyką i robotyką. W 2021 r. odbywały się szkolenia 

pracownika oraz wprowadzono cotygodniowe zajęcia w stałej ośmioosobowej grupie, 

− Sekcja Książki Mówionej - Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób 

Niepełnosprawnych „LARIX”. W 2021 r. BPMiG dysponowała 28 urządzeniami 

odtwarzającymi (tzw. czytakami) oraz zbiorem 7 797 tytułów książek. Udostępniono 

ogółem 704 tytuły 38 czytelnikom. Ze zbiorów mogą korzystać osoby niewidome, 

niedowidzące, dyslektyczne oraz po ukończeniu 70. roku życia, 

− Mała książka - wielki człowiek - w ramach akcji, dzieci w wieku przedszkolnym, zapisane 

do biblioteki, otrzymują wyprawkę czytelniczą. W 2021 r. BPMiG pozyskała 110 nowych 

zestawów książeczek (wyprawek),  

− Academica – to system wypożyczeń w formie cyfrowej, umożliwiający bezpłatny dostęp 

do publikacji naukowych. Na specjalnie wyznaczonym terminalu (w czytelni), 

po uprzednim wypełnieniu oświadczenia, czytelnik loguje się do systemu ACADEMICA 

i uzyskuje dostęp do 3 579 456 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również 

najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego, 

− Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - BPMiG w Obornikach 

złożyła wnioski na dofinansowanie zadań: 

• w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2022” - na dofinansowanie zadań: 

„Ruszaj w świat z biblioteką”, „Biblioteczne spotkania z nauką”, „Rozczytane 

Objezierze”, 

• w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2022” - na dofinansowanie zadania: 

„Festiwal Literackie Objezierze”, 

• w ramach programu „Ballady i romanse” – na dofinansowanie zadania: Antoni 

Małecki – pierwszy biograf Adama Mickiewicza, autora tomu pt. „Ballady 

i Romanse”. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA 

Obok działalności związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru, 

BPMiG Obornikach prowadzi działalność kulturalną. W 2021 r. w BPMiG zorganizowano szereg 

wydarzeń o różnorodnej tematyce:  

Wystawy: 

− 01.01.2021 - Ocean - wystawa stworzona na podstawie powieści Stanisława Lema „Solaris”, 

− 04.04.2021 - Radość w kolorze - wystawa prac Joanny Walaszczyk, 

− 13.09.2021 - Stanisław Lem. On już o tym wiedział - wystawa z Gminną Biblioteką Publiczną 

i Centrum Kultury w Dopiewie,   

− 14.10.2021 - W krainę bielika - wystawa fotograficzna zorganizowana przez Obornickie 

Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga”, 

− 15.10.2021 - Nawiedzenie 1977 - wystawa fotografii związanych z peregrynacją Obrazu 

Jasnogórskiego w 1977 r. w parafiach powiatu obornickiego (organizatorzy: 

Save The Date Oborniki), 

− 08.12.2021 - Antoni Małecki. Z Objezierza do Lwowa - wystawa z okazji 200. rocznicy 

urodzin, 

− 08.12.2021 - pokonkursowa wystawa kalendarzy adwentowych, wykonanych 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach.  

Wystawy plenerowe: 

− 31.05.2021 - Historia obornickiej piłki ręcznej 1959-2021 - wystawa połączona z promocją 

Obornickiego Zeszytu Historyczno-Kulturalnego nr 18,  

− 15.10.2021 - Nawiedzenie 1977 - wystawa fotografii związanych z peregrynacją Obrazu 

Jasnogórskiego w 1977 r. w parafiach powiatu obornickiego (organizatorzy: 

Save The Date Oborniki). 

 

Wystawa Nawiedzenie 1977 
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Spotkania autorskie: 

− 12.01.2021 - spotkanie autorskie z Agnieszką Jastrząbek – Codziennie jest piątek: szczęście 

po nordycku: sztuka celebrowania każdej wolnej chwili (spotkanie online), 

− 06.05.2021 - spotkanie autorskie z Anną Kańtoch – autorką serii kryminalnej 

Ze Strachem (spotkanie online, zorganizowane wspólnie z Wojewódzką Biblioteką 

Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu), 

− 24.08.2021 - spotkanie autorskie z Małgorzatą Forysiak autorką książki „Niosąca ducha”,  

− 06.09.2021 - spotkanie z cyklu BIBLIOTEKA OKNEM NA ŚWIAT – Michalina 

Kupper – Antypody, 

− 21.10.2021 - spotkanie z cyklu BIBLIOTEKA OKNEM NA ŚWIAT – Adrianna 

Kurkowiak - Los Angeles - Panama. Wspomnienia z Rejsu Niepodległości,  

− 26.10.2021 - spotkanie z Moniką Skikiewicz - Bajanka, animatorką warsztatów z Kicią 

Kocią,  

− 18.11.2021 - spotkanie z cyklu BIBLIOTEKA OKNEM NA ŚWIAT – Zbigniew Szmyt 

– Mongolia wielkomiejska. Mongolia stepowa, 

− 15.12.2021 - spotkanie autorskie z Tomaszem Jankowiakiem – Piękna Izabella. 

 

Spotkanie z Moniką Skikiewicz - Bajanka, animatorką warsztatów z Kicią Kocią 

Koncerty: 

− 12.02.2021 - Walentynki z Poetyckim Wędrowcem (wydarzenie online), 

− 25.06.2021 - Naszemu miastu. Wieczór poezji i piosenki,  

− 01.09.2021 - K.K. Baczyński – twórczość - wieczór poetycko-muzyczny,  

− 07.10.2021 - Lato z ptakami odchodzi - koncert duetu gitarowego, 

− 10.11.2021 - Śpiewajmy pamięć tamtych dni - wieczór poetycko-muzyczny. 

Wydarzenia dla dzieci i młodzieży: 

− Lekcje biblioteczne – 23 spotkania, 

− Warsztaty z cyklu E-liga szkoła – 12 spotkań, 

− Warsztaty dla Mamy i Bobasa – 2 spotkania, 

− XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - warsztaty „Stoi na stacji lokomotywa”, 

− Mikrofestiwal Dekakon, 
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− Ogólnopolski Dzień Czytania Jeżycjady, 

− Wielkie Czytanie Kolberga, 

− Światowy Dzień Czytania Tolkiena, 

− Rok Lema. Obchody 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema. 

Imprezy cykliczne:  

− Warsztaty dla Mamy i Bobasa - cykl comiesięcznych spotkań skierowanych do rodziców 

i najmłodszych dzieci, 

− Maluch w Świecie Książki - cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci z obornickiego żłobka, 

propagujących ideę kontaktu z książką od najmłodszych lat, 

− Narodowe czytanie - Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej”. Akcja narodowego 

czytania literatury polskiej, pod patronatem Prezydenta RP. Wydarzenie organizowane 

wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach, 

− Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - organizowany przez Fundację ABC Cała Polska 

Czyta Dzieciom, 

− Obornickie Katarzynki - wystawa kolejek, przygotowana przez Stowarzyszenie 

Nadwarciańska Kolej Drezynowa, 

− Soboty z grami planszowymi w bibliotece - cykliczne spotkania miłośników gier planszowych 

(dla różnych grup wiekowych).  

Kluby czytelnicze: 

− Dyskusyjny Klub Książki - comiesięczne spotkania grupy miłośników książek 

(dla czytelników dorosłych) – w 2021 r. omówiono 10 książek, 

− Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki - comiesięczne spotkania grupy miłośników książek 

(dla młodzieży) - 2021 r. omówiono 9 książek, 

− Towarzystwo Literackie Poetycki Wędrowiec – skupia pasjonatów poezji Ziemi Obornickiej. 

Członkowie Towarzystwa piszą oraz wydają własne utwory, organizują wieczory 

poetycko – muzyczne, zajmują się promocją literatury pięknej, a w szczególności poezji. 

Obchody 200. rocznicy urodzin patrona BPMiG w Obornikach: 

− utworzenie portalu www.antonimalecki.pl., który stanowi kompendium wiedzy na temat 

patrona BPMiG, 

− organizacja wystawy „Z Objezierza do Lwowa”,  

− organizacja konferencji popularnonaukowej, w ramach której 6 października 2021 r., 

w Domu Kultury w Objezierzu odbyła się sesja popularnonaukowa „Antoni Małecki -   

życie i twórczość”,  

− przygotowanie audycji dla Radia Lwów, poświęconej Antoniemu Małeckiemu. 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

W 2021 r. przy współpracy z Gminą Oborniki ukazały się kolejne numery Obornickich 

Zeszytów Historyczno-Kulturalnych: 

− Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, nr 17/2021, 250 szt., 

− Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, nr 18/2021, 250 szt., 

− Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, nr 19/2021, 250 szt., 

− Obornickie Zeszyty Historyczno-Kulturalne, nr 20/2021, 250 szt. 
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BPMiG oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

w 2021 r. podpisały umowę współpracy dotyczącą opracowania i wydania publikacji „Majątki 

wielkopolskie, t.10 Powiat obornicki” seria pod red J. Skuratowicza. 

REPOZYTORIUM CYFROWE RZEKI CZASU 

Repozytorium historyczne Rzeki Czasu to wirtualna biblioteka, zawierająca dokumenty, 

fotografie, plakaty, filmy, nagrania audio i prezentacje multimedialne, uporządkowane w grupy 

tematyczne i kolekcje, tworzące interaktywną ekspozycję. 

W 2021 r. portal Rzeki Czasu odwiedziło 6 207 użytkowników. Liczba odsłon na stronie 

wyniosła 41 024 (dane na podstawie Google Analytics). W 2021 r. w repozytorium umieszczono 

3 215 nowych obiektów w 38 grupach tematycznych. 

IZBA REGIONALNA 

Izba Regionalna to dział BPMiG, w którym gromadzone są eksponaty dotyczące historii 

naszego regionu. W 2021 r. kontynuowano prace mające na celu kodyfikację i inwentaryzację 

eksponatów. W związku z tym wykonano karty katalogowe wraz z dokumentacją fotograficzną 

sztandarów.  

DOM KULTURY W OBJEZIERZU 

Wydarzenia zorganizowane w 2021 r. w Domu Kultury w Objezierzu: 

Wystawy: 

− 16.07.2021 - Wernisaż wystawy Antoni Małecki - z Objezierza do Lwowa, 

− 16.07.2021-24.10.2021 - Wystawa Antoni Małecki - z Objezierza do Lwowa. 

 

Wystawa „Antoni Małecki – z Objezierza do Lwowa” 

Konferencje: 

− 06.10.2021 - Konferencja popularnonaukowa Antoni Małecki - życie i twórczość, 

− 08.10.2021 - I Konferencja edukacyjna z cyklu „Szkoła otWarta” (organizator Szkoła 

im. J. Deweya w Obornikach).  
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Wydarzenia dla dzieci i młodzieży: 

− 31.07.2021 - Piknik Rodzinny, 

− 30.08.2021 - Uczniowskie Oscary 2021, 

− 25.09.2021 - XXXIX Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem, 

− 14.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej 2021 ZS Objezierze, 

− 18.11.2021 - Konkurs „Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”, 

− 18.11.2021 - Rekolekcje dla uczniów ZS w Objezierzu, 

− 05.12.2021 - Mikołajki. 

Wydarzenia środowiskowe: 

− 31.01.2021 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

− 04.02.2021 - Zebranie Rady Sołeckiej Objezierze, 

− 16.04.2021 - Koncert Roberta Wojciechowskiego w Recitalu Hity Wszechczasów 

(online), 

− 07.06.2021 - Gala Osobowości Sportowych 2020, 

− 09.06.2021 - Zebranie wspólnoty mieszkaniowej bloku 36, 

− 17.06.2021 - Zebranie Rady Sołeckiej Objezierze, 

− 27.08.2021 - Obchody 20-lecia partnerstwa Powiatu Obornickiego i Powiatu Luchow-

Dannenberg, 

− 14.09.2021 - Zebranie Rady Sołeckiej Objezierze, 

− 23.09.2021 - Zebranie wiejskie, 

− 29.09.2021 - Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, 

− 15.10.2021 - Zebranie Rady Sołeckiej Objezierza i Ślepuchowa, 

− 18.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej 2021 Gmina Oborniki, 

− 27.10.2021 - Odbiór deklaracji opłat za gospodarkę odpadami mieszkańców Objezierza, 

− 29.10.2021 - Dzień Seniora, 

− 04.11.2021 - Zwrot deklaracji opłat za gospodarkę odpadami mieszkańców Objezierza, 

− 04.11.2021 - Spotkanie organizacyjne – nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej, 

− 05.11.2021 - Próba apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości ZS Objezierze, 

− 08.11.2021 - Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości ZS Objezierze, 

− 16.11.2021 - Przygotowania do peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego, 

− 23.11.2021 - Zebranie Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i okolic. 

 

FUNKCJONOWANIE BPMIG W CZASIE OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH 
Z COVID-19 

W 2021 r., ze względu na stan epidemii koronawirusa, aktywność BPMiG związana 

z upowszechnianiem czytelnictwa była ograniczona. Prowadzono działalność na podstawie 

rekomendacji Biblioteki Narodowej. Wiele działań odbyło się w przestrzeni wirtualnej, w mediach 

społecznościowych. Imprezy stacjonarne prowadzono w reżimie sanitarnym.   

Od stycznia do czerwca 2021 roku wypożyczanie odbywało się bez wolnego dostępu 

do półek, w reżimie sanitarnym. Zostało wydzielone specjalne stanowisko do zwrotu książek 

(książki poddawane były kwarantannie). Pracowników zaopatrzono w środki ochrony osobistej 

i dezynfekcyjnej. Preferowano zamawianie książek telefonicznie lub przez stronę internetową.  
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Od 16 czerwca 2021 r., na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej, zniesiono 

kwarantannę książek i wprowadzono wolny dostęp do półek w wypożyczalniach. Dalej 

obowiązywały zasady reżimu sanitarnego. Przed wypożyczalniami ustawiono nowo zakupione 

automatyczne dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, a w pomieszczeniach BPMiG należało 

stosować maseczki ochronne.  

W 2021 r., ze względu na zlokalizowanie na terenie szpitala rehabilitacyjnego, filia biblioteczna 

w Kowanówku była nieczynna.  

ZABYTKI 

Gmina Oborniki podjęła prace nad Gminnym programem opieki nad zabytkami na lata 

2022-2025. Nie stanowi on aktu prawa miejscowego, lecz jest dokumentem polityki 

administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania 

i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 

oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Na terenie gminy Oborniki 

znajduje się 68 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 

Województwa Wielkopolskiego oraz 846 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 

Organem prowadzącym gminną ewidencję zabytków jest Burmistrz Obornik. Wyznacza on, 

w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, obiekty do wpisania do wyżej 

wymienionych ewidencji. 

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ 

Groby Rożnowskie – wymiana tablic informacyjnych 

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy samorządem obornickim a Wojewodą 

Wielkopolskim, Gmina otrzymała dotację na wykonanie prac związanych z opieką tego miejsca.  

W ramach prac wykonano grafiki i projekty tablic, ilustrujące tragiczne wydarzenia z czasów 

II wojny światowej, gdzie hitlerowcy dokonali mordu w latach 1939 – 1941 na ok. 12 tys. 

bezimiennych ofiar, wśród których byli zarówno mężczyźni, kobiety i dzieci. Wykonano 

konstrukcję i zamontowano tablice o wymiarach 750 x 1000 mm. Wymieniono również tablicę 

obcojęzyczną wjazdową oraz tablicę kierunkową do lasu i 4 kolejne tablice, znajdujące 

się w centralnym punkcie miejsca pamięci pod krzyżem. 

 

Tablice informacyjne w Lasach Rożnowskich 
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INWESTYCJE 

Rewitalizacja płyty Rynku w Obornikach (I etap)  

Zakres prac obejmował rozbiórkę budynku jednokondygnacyjnego, podziemnego, 

ze schodami wejściowymi o łącznej powierzchni ok. 90 m2, rozbiórkę nawierzchni z kamienia 

łamanego, usunięcie krzewów. Ponadto zamierzenie obejmowało wykonanie robót związanych 

z organizacją i zabezpieczeniem prac archeologicznych na Rynku w Obornikach. Przeprowadzenie 

prac archeologicznych było niezbędne ze względu na lokalizację budynku na terenie układu 

urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Po zakończeniu prac zdemontowano 

ogrodzenie, zaplecze socjalne oraz odtworzono przystanek autobusowy. W związku z naruszeniem 

pracami budowalnymi związanymi z rozbiórką toalet nawarstwień archeologicznych, a także w celu 

ich dokładniejszego rozpoznania zdecydowano się założyć dwa sondaże archeologiczne 

w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. 

 
Prace archeologiczne prowadzone w związku z rozbiórką toalet publicznych 

Remonty świetlic wiejskich 

Po wykonanych przeglądach świetlic przeprowadzono remonty w obiektach, które 

wymagały niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości. Między innymi wykonano prace związane 

z awaryjną wymianą instalacji zimnej wody oraz naprawą kotła gazowego w budynku świetlicy 

wiejskiej w Łukowie, wykonano prace remontowe w toalecie męskiej budynku świetlicy wiejskiej 

w Górce, remont instalacji elektrycznej w świetlicach: w Uścikówcu i Kiszewku oraz naprawą 

kotła CO w Wargowie. 

Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w gminie 
Oborniki 

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w tym zakresie w roku 2021 można zaliczyć 

następujące prace: 

− rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osowie 

Zakres prac obejmował rozbudowę budynku świetlicy o pomieszczenia przeznaczone 

do obsługi techniczno-gospodarczej, w tym do okazjonalnego usytuowania mobilnej nagrzewnicy 

olejowej (powierzchnia: ok. 20 m2),  
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− modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Chrustowie 

Inwestycja polegała w szczególności na takich robotach jak: rozbiórka rynien i rur spustowych, 

rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, rozbiórka izolacji cieplnej 

na stropie, obróbek murów ogniowych, okapów z blachy nie nadającej się do użytku, wymiana 

części krokwi i wzmocnienie pozostałych, wymiana części murłat, wymiana obudowy okapu 

z desek, wykonanie termoizolacji stropu, ułożenie blachodachówki na całości dachu, montaż 

rynien i rur spustowych, naprawa komina, wykonanie obróbek blacharskich, 

− przebudowa i budowa nawierzchni przy Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce Leśnej. 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię: placu za budynkiem świetlicy o wymiarach 

ok. 13 m x 25 m o nawierzchni z kostki betonowej, placu przed obiektem o wymiarach ok. 7,5 m 

x 10,0 m, chodnika i schodów przed budynkiem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Projektu 

pn. Piknik Bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej „Pięknieje wielkopolska wieś” 

współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50 000,00 zł,  

− roboty dotyczące modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Uścikówcu, w tym 

adaptacja istniejącego pomieszczenia na kuchnię 

Zakres robót dodatkowych obejmował: uzupełnienie podbudowy posadzki, wzmocnienie 

i zabezpieczenie ściany przy wejściu do sali, podparcie istniejących podwalin więźby dachowej 

na ich pełnej długości belkami stalowymi.  

− wykonanie zmiany aranżacji niektórych pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej 

w Kowalewku na poczet 2 toalet i pomieszczenia gospodarczego  

Zmiany dotyczyły w szczególności zaaranżowania ryzalitu (przedsionka) budynku na poczet 

2 toalet (w tym jedna dostosowana do osób z niepełnosprawnościami) oraz adaptacji 

dotychczasowych toalet na pomieszczenie gospodarcze (magazyn),  

− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy, przebudowy 

oraz częściowej rozbiórki budynku świetlicy wiejskiej w Popowie  

Zakres merytoryczny zamówienia: rozbiórka części związanej z lokalem handlowym – części 

zdekapitalizowanej, zniszczonej, z uwagi na katastrofalny stan techniczny nie nadającej się 

do adaptacji czy nawet odbudowy. Do pozostawionej części świetlicowej zakłada się dobudować 

służące jej nowe pomieszczenia kotłowni i magazynu.  

Budowa OOK 

Po akceptacji koncepcji budowy budynku oraz amfiteatru OOK 29 marca 2021 r. podpisano 

umowę na prace projektowe. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji budowlanej 

i wykonawczej, projektowo – kosztorysowej pełnobranżowej wraz ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla robót budowlanych, elektrycznych, wodno – 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, sieci komputerowej logicznej, wentylacyjnej, 

telefonicznej, akustyki (akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, oświetlenie sceniczne, 

mechanika sceniczna, technika estradowa) w zakresie: 

‒ rozbiórki obecnego budynku OOK (sala widowiskowa i część administracyjno-socjalna) 

oraz amfiteatru,  

‒ budowy nowego budynku oraz amfiteatru uwzględniające następujące pomieszczenia: salę 

widowiskową ogólną, scenę z zapleczem, hol wejściowy i foyer, zespół toalet, salę kinową, 

kawiarnię/bistro, zespół sal zajęć warsztatowych, pomieszczenia administracyjne, 

magazynowe, gospodarcze i techniczne. 
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Działalność placówek kultury w 2021 r. uzupełniały także organizacje pozarządowe – 

stowarzyszenia, towarzystwa, a także parafie – realizujące działania w ramach pożytku publicznego: 

Tytuł zadania Realizujący 

Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych –

XX Koncert Stowarzyszenia „Przyjaciel” i zespołu TACY SAMI 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Przyjaciel” 

Grudniowe święta - przez życie z tradycją. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Przyjaciel” 

II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Let's Dance Fundacja Dzieci Tańca 

Spotkanie z koleją Nadwarciańska Kolej Drezynowa 

NKD - z nami polubisz kolej Nadwarciańska Kolej Drezynowa 

Żerniki Razem - Cykl spotkań plenerowych Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żerniki 
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SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

W gminie Oborniki istnieją doskonałe warunki do uprawiania sportu, aktywności fizycznej 

i rekreacji oraz rozwijania sportowych umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to możliwe 

dzięki połączeniu takich elementów, jak rozbudowywana i unowocześniana baza sportowa, 

finansowanie stowarzyszeń, nagrody i stypendia dla młodych sportowców. Zadania dotyczące 

kultury fizycznej oraz zachęcania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w różnych formach 

sportu i rekreacji realizuje Obornickie Centrum Sportu (dalej: OCS) oraz Centrum Rekreacji 

Oborniki oraz Urząd Miejski w Obornikach. 

ZARZĄDZANIE BAZĄ SPORTOWĄ 

W 2021 r. OCS przygotowało zarządzane obiekty do dyspozycji placówek oświatowych, 

stowarzyszeń prowadzących działalność sportową, mających siedzibę na terenie gminy Oborniki, 

zorganizowanych grup rekreacyjnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

oraz indywidualnych mieszkańców. Na obiektach sportowych organizowane są zajęcia 

dydaktyczne, turnieje i zawody sportowe, rekreacyjne oraz imprezy kulturalne.  

Obiekty zarządzane przez OCS: 

− Stadion Oborniki ul. Objezierska 2, 

− Stadion Sportowy im. Ryszarda Ciszaka w Objezierzu, 

− Hala Sportowa, Objezierze, 

− Hala Sportowa, Oborniki ul. Obrzycka 88, 

− Boisko „ORLIK 2012” ul. Obrzycka 88 (lodowisko „Biały Orlik”), 

− Kompleks boisk wielofunkcyjnych, Oborniki ul. Ks. Szymańskiego, 

− Boisko wielofunkcyjne („Wielka dziura”), Oborniki ul. 4 Stycznia 1919 r., 

− Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Żwirki, Oborniki ul. Kowanowska. 

 

Kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach 
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PODMIOTY I OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBIEKTÓW OCS 

Obiekty przeznaczone na rozgrywki sportowe, wypoczynek i rekreację, umożliwiają rozwój 

lokalnych stowarzyszeń, kształcenie nowej kadry, zwiększenie aktywności mieszkańców 

oraz organizację masowych imprez sportowych. Z obiektów OCS w 2021 r. korzystały: 

− kluby i stowarzyszenia sportowe: SKF KPR Sparta Oborniki, MKS Sparta Oborniki, 

Orkan Objezierze, Rożnovia Rożnowo, KS Futsal Oborniki, APR Gladiator Oborniki, 

Akademia Piłkarska Oborniki, Akademia Reissa Oborniki, MKS Warta Oborniki, 

Towarzystwo Tenisa Ziemnego, TKO Victoria Oborniki, Motoklub Oborniki, 

Obornicki Klub Lekkoatletyczny, Akademia Urbasia, Extreme Team Oborniki, SKS 

Oborniki, Polski Związek Wędkarski okręg Poznań, 

− placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, Szkoła Podstawowa nr 2 

w Obornikach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Objezierzu, Zespół Szkół w Objezierzu, Liceum Ogólnokształcące w Obornikach, 

− grupy indywidualne. 

WYDARZENIA SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ OCS 

− biegi - VI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. Rotmistrza Pileckiego, XII Bieg 

Niepodległości. We wszystkich biegach wystartowało łącznie 1 321 osób (w tym dzieci 

i dorośli), 

− turnieje szachowe, 

− Turniej Piłki Siatkowej, 

− DT4YOU MTB Maraton Oborniki, 

− zawody szkolne  (Mistrzostwa Gminne) - organizowane zgodnie z kalendarzem 

Szkolnego Związku Sportowego (do końca lutego). 

WYDARZENIA SPORTOWE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ OCS 

− Żwirki Trial, 

− Formoza Challenge – ekstremalny bieg z przeszkodami, w którym wzięło udział 

ok. 1 000 osób, 

− Gala boksu, 

− Sztafeta „Biegamy Pomagamy”, 

− Miting Lekkoatletyczny – Memoriał T. Ratajczaka, 

− Spotkania ligowe klubów sportowych (mecze piłki nożnej, mecze piłki ręcznej, mecze 

futsalu). 

Wydarzenia sportowe zostały ograniczone, a większość zaplanowanych zawodów nie odbyła 

się ze względu na pandemię COVID-19. Obowiązujące obostrzenia i regulacje prawne 

uniemożliwiły realizację pozostałych imprez sportowych zaplanowanych przez OCS. 

NAGRODY SPORTOWE 

Gmina Oborniki przyznaje nagrody sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 

we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W 2021 r. nagrodzonych zostało 

28 sportowców.  
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Sportowiec Osiągnięcia 
Nagroda  

(w zł) 

Agnieszka Maluśkiewicz 
Srebrny medal – 64. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej 

Atletyce w pchnięciu kulą, Toruń 
1 200 

Sebastian Nowicki 
8 miejsce - 96. PZLA Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce 

w biegu na 5000 m, Włocławek 
500 

Gabriela Urbaniak Srebrny medal w Finale o PGNiG Puchar Polski Kobiet 500 

Maciej Włudarczak Puchar Polski w Piłce Ręcznej Plażowej 600 

Łukasz Piaścik Puchar Polski w Piłce Ręcznej Plażowej 600 

Dawid Mysiak 

Oskar Miler 

Bartosz Pruszkowski 

Maciej Konieczny 

Jan Czaprański 

6 miejsce na XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 

w Sportach Halowych Lubelskie 2020 
1 500 

Patrycja Ewa Nadłonek Mistrzostwa Polski Juniorów klasa słonka 8 miejsce 500 

Alan Walkowiak 
1 miejsce Puchar Świata w POWERLIFTING RAW 

KATEGORIA TEENAGERS 18-19 do 100 kg – Trójbój siłowy 
1 200 

Janusz Wolniewicz 
6 miejsce w XXIII Mistrzostwach Polski Masters w Kajakarstwie 

Klasycznym 12-13 września 2020 r. na dystansie 1000 m 
500 

Kamila Bracikowska 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijskim. Legnica. 

II miejsce w konkurencji kata indywidualnego seniorek 
900 

Katarzyna Szymankiewicz 
Mistrzostwa Polski Masters w Karate Olimpijski. Poznań. 

II miejsce – kumite indywidualnie 
600 

Tadeusz Kulikowski 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim. Wrocław. 

III miejsce – kata indywidualne 
500 

Paweł Przewoźny 
Mistrzostwa Polski Masters w Karate Olimpijskim. Poznań. 

I miejsce – kata indywidualne 
700 

Jędrzej Ślachciak 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim. Wrocław. 

II miejsce – kata drużynowe 
500 

Aleksandra Wieczorek 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijskim. Legnica. 

III miejsce – kumite indywidualne seniorek 
800 

Paweł Baran 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijskim. Legnica. 

III miejsce – kumite indywidualne 
800 

Justyna Gralak 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijskim. Legnica. 

II miejsce – kata drużynowe seniorek 
600 

Łukasz Pietrzak 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijski. Legnica. 

II miejsce – kumite drużynowe 
600 
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Sportowiec Osiągnięcia 
Nagroda  

(w zł) 

Nikodem Januszak 

Srebrny medal w kumite indywidualnym juniorów 

Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim Juniorów Młodszych, 

Juniorów i Młodzieżowców. Poznań 

500 

Olga Kaczmarek 
Złoty medal w kata indywidualnym seniorów 

Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijski. Legnica 
1 200 

Marcelina Aleksandrowicz 

Brązowy medal w kata drużynowym juniorek 

Mistrzostwa Polski Karate Shotokan Młodzików, Kadetów, 

Juniorów, Seniorów. Stargard 

500 

Monika Dmytruszyńska 

Złoty medal w kata indywidualnym juniorek młodszych 

Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim Juniorów Młodszych, 

Juniorów i Młodzieżowców. Poznań 

600 

Wojciech Banaszkiewicz 

Brązowy medal w kata drużynowym juniorów młodszych 

Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim Juniorów Młodszych, 

Juniorów i Młodzieżowców. Poznań 

500 

Laura Rutkowska 

Brązowy medal w kata drużynowym juniorek 

Mistrzostwa Polski Karate Shotokan Młodzików, Kadetów, 

Juniorów, Seniorów. Stargard 

500 

Jakub Gryziński 

Złoty medal w kumite drużynowym juniorów 

Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim Juniorów Młodszych, 

Juniorów i Młodzieżowców. Poznań 

600 

Kacper Rodak 

Gracjan Maciejewski 

Mikołaj Michalak 

Srebrny medal kata drużynowe seniorów 

Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijski. Legnica 
1 500 

Szymon Przymusiński 
Trzecie miejsce w kwalifikacji generalnej w Pucharze Polski Cross 

Country w klasie S2 
500 

Artur Glapa 
Trzecie miejsce w Pucharze Polski Enduro w klasie E1 

w klasyfikacji sezonu 
500 

OSOBOWOŚCI SPORTOWE ROKU 2020 

Celem plebiscytu było wyłonienie najlepszych sportowców roku 2020. Gala wręczenia 

wyróżnień odbyła się 7 czerwca 2021 r.  

Laur Obornickie Osobowości Sportowe 2020 przyznano w 6 kategoriach: 

Sportowiec Roku – Kategoria Młodzieżowa 

Nominacje: 

− Alan Walkowiak – trójbój siłowy, 

− Hubert Iracki – MMA, 

− Alicja Siedlecka – pływanie, 

− Bartosz Pruszkowski – piłka ręczna, 

− Igor Zagrodnik – boks, 

Wyróżnienie:  

− Hubert Iracki , 
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Sportowiec Roku – Kategoria Seniorska 

Nominacje: 

− Olga Kaczmarek – karate, 

− Łukasz Feliksiak – lekkoatletyka, 

− Gabriela Urbaniak – piłka ręczna, 

− Sebastian Nowicki – lekkoatletyka, 

Wyróżnienie:  

− Olga Kaczmarek , 

Sportowiec Roku – Kategoria Masters 

Nominacje: 

− Tomasz Nowicki – boks, 

− Paweł Przewoźny – karate, 

− Adam Stawicki – lekkoatletyka, 

Wyróżnienie:  

− Tomasz Nowicki, 

Trener Roku 

Nominacje: 

− Wojciech Bloch – karate, 

− Mikołaj Wicberger – futsal, 

− Marek Arciszewski – piłka ręczna, 

Wyróżnienie:  

− Wojciech Bloch, 

Drużyna Roku 

Nominacje: 

− Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze (Łukasz Hałasa, Rafał Klęk) – mikroloty, 

− Obornicki Klub Karate Do Shotokan (Gracjan Maciejewski, Kacper Rodak, Mikołaj 

Michalak) – karate, 

− Obornicki Klub Karate Do Shotokan (Nikodem Januszak, Jakub Gryziński, Kacper 

Rodak) – karate, 

− KS Futsal Oborniki – futsal, 

− SKF KPR Sparta Oborniki – piłka ręczna, 

Wyróżnienie: 

− Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze, 

Impreza Roku 

Nominacje: 

− Wirtualny Bieg Niepodległości Oborniki, 

− VIII Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików – III Memoriał Tadeusza Ratajczaka 

Pod Patronatem Burmistrza Obornik Tomasza Szramy, 

Wyróżnienie:  

− Wirtualny Bieg Niepodległości Oborniki zorganizowany przez Seniorski Klub Sportowy 

Oborniki. 
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TURYSTYKA 

Gmina Oborniki to doskonały cel turystyki weekendowej. Nadrzeczna lokalizacja otwiera 

szerokie spectrum możliwości dla pasjonatów sportów wodnych, jak kajakarstwo, 

czy motorowodniactwo. Do aktywności na świeżym powietrzu zachęcają tereny leśne, bogate 

w ścieżki piesze i rowerowe – w tym licząca 12 km ścieżka do Stobnicy. Sportowców, ale i rodziny 

z dziećmi zachęca nowoczesny kompleks rekreacyjny, z krytym basenem i multimedialną 

zjeżdżalnią, brodzikiem oraz ogromnym jacuzzi. Można tam również zagrać w kręgle, skorzystać 

ze SPA, czy siłowni. Fanów sportów ekstremalnych zachwyci jeden z najlepszych w Europie torów 

motocrossowych, park linowy, bądź możliwość spojrzenia na miasto z motolotni. Oborniki 

oczarowują również zwolenników mniej emocjonującego wypoczynku. Doceniają oni 

prozdrowotny mikroklimat, fascynujące miejsca i ciekawe zabytki. Atrakcyjną formą odpoczynku 

dla osób spragnionych ciszy, świeżego powietrza i ucieczki od miejskiego zgiełku jest prężnie 

rozwijająca się w naszej gminie turystyka wiejska. Właściciele gospodarstw agroturystycznych 

zachęcają swą ofertą również miłośników czynnego wypoczynku, a także amatorów lokalnych 

specjałów. 

SZLAK ZACZAROWANYCH MIEJSC 

 W 2021 r. wykonano szkice, formy i odlewy 2 figurek na Szlak Zaczarowanych Miejsc, 

który będzie nowym szlakiem turystycznym – z postaciami z obornickich legend. W 2022 r. 

planowane jest postawienie 3 odlewów, natomiast finalnie ma powstać łącznie 10 figurek. 

 

 Szlak Zaczarowanych Miejsc - figura Wedelicjusza, na Obornickim Rynku 

REKREACJA 

CENTRUM REKREACJI OBORNIKI 

Od 1 lutego 2013 r. właścicielem obornickiej pływalni jest PWiK. W związku 

z przeprowadzeniem szeregu inwestycji poprawiających atrakcyjność obiektu, pływalnia otrzymała 

nazwę Centrum Rekreacji Oborniki (dalej: CRO), ul. Czarnkowska 84, 64-600 Oborniki, 

www.centrumrekreacjioborniki.pl. 
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Obiekt znajduje się w zacisznej okolicy nieopodal lasu Dahlmanna oraz w niedalekiej 

odległości od centrum Obornik. Jego główną atrakcją jest 25 metrowa pływalnia, ale można także 

miło spędzić czas grając w bowling, bilard, squash’a oraz korzystając ze strefy spa&wellness 

z 4 saunami oraz 21-osobowym jacuzzi z szeroką gamą hydromasaży. W obiekcie znajduje się 

również sala konferencyjna, mieszcząca maksymalnie 120 osób. 

W 2021 r. sytuacja pandemiczna w Polsce wymuszona rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS CoV-2 w znacznej mierze ograniczyła funkcjonowanie całego obiektu lub jego 

strategicznych części. Dostosowując kompleksowo obiekt do obowiązujących obostrzeń 

odnotowano ok. 88 tys. wejść na basen, z czego ok. 31 tys. wejść w ramach gminnej nauki pływania, 

którą objętych jest 2 838 uczniów szkół podstawowych z gminy Oborniki. Wejść do strefy spa 

odnotowano 19 tys., a do groty solnej 161. W squash’a rozegrano ok. 223 godziny, w bilard 704 

godziny, a w bowling ponad 1 600 godzin. 

Ponadto kompleks rekreacyjny współpracuje z licznymi instytucjami, tj.: Akademia Wiedzy 

i Zabawy w Obornikach i Wronkach, Akademia Małych Odkrywców z Rogoźna, Przedszkole 

Przemysław z Rogoźna, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku „Olimpiady Specjalne”, 

Stowarzyszenie „Ale Babki” z Murowanej Gośliny, Klub Sportowy Karate Oborniki, Klub 

Sportowy Extreme Team Oborniki, UKS Dwójeczka Oborniki, UKS Sportowiec Oborniki, APR 

Gladiator Oborniki oraz wieloma innymi instytucjami oświatowymi, organizacjami, klubami 

i stowarzyszeniami z ościennych powiatów (czarnkowsko-trzcianecki, szamotulski, poznański), 

którym w obiekcie świadczone były usługi z zakresu nauki pływania, rehabilitacji w wodzie, 

treningów specjalistycznych i odnowy biologicznej oraz fitness. 

 
Centrum Rekreacji Oborniki - bowling 
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FUNKCJONOWANIE CRO W 2021 R. 

− styczeń – od 15 stycznia obiekt otwarty w reżimie sanitarnym, 

− marzec – zamknięcie obiektu – COVID-19, 

− maj – otwarcie obiektu, 

− październik - przed budynkiem ustawiono metalowe serce na nakrętki, zorganizowano 

warsztaty dyniowe, 

− listopad – wodny tor przeszkód dostępny we wszystkie weekendy miesiąca, 

zorganizowano warsztaty: dla kobiet, jesienne, makijażu i sensoryczne, 

− grudzień – podpisano nową umowę na zajęcia nauki pływania z Champion Academy, 

zorganizowano warsztaty makijażu i rodzinne wypiekanie pierników.  

 

Dane dotyczące sprzedaży biletów w CRO w 2021 r. prezentuje poniższa tabela. 

Rodzaj biletu Ilościowo 
Suma netto 

(w zł) 
Suma 
(w zł) 

BASEN 

normalny 17 215 os. 215 067,71 

508 642,29  

ulgowy 16 002 os. 172 595,37  

rodzinny 8 194 os. 79 275,43  

normalny R3+ 1 069 os. 10 032,23  

ulgowy R3+ 2 830 os. 22 552,29  

rodzinny R3+ 1 404 os. 9 119,26  

SPA + Grota 18 920 os. 194 760,72 

karty magnetyczne 169 szt. 1 373,97  
1 850,34 

znaczki turystyczne 80 szt. 476,37  

squash 223 h 8 315,86 

GRY 
bowling 1 634 h 106 519,14  

118 209,05  
bilard 704 h 11 689,91  

SUMA 831 778,27 

KĄPIELISKO MIEJSKIE 

W sezonie letnim 2021 r. mieszkańcy gminy mogli korzystać z kąpieliska 

przy ul. Kowanowskiej. Sezon kąpielowy trwał od 26 czerwca do 31 sierpnia. W tym okresie 

kąpielisko było zabezpieczone przez ratowników wodnych. Z kąpieliska dziennie korzystało 

ok. 200 osób, które miały do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu wodnego (rowery wodne i kajaki), 

punkt gastronomiczny, plac zabaw, boiska do piłki plażowej oraz pomost pływający. 

W ciągu całego roku z terenów kąpieliska korzystają również wędkarze, biegacze 

oraz sympatycy zimnych kąpieli tzw. morsy. 
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INWESTYCJE 

Modernizacja dwóch szatni przy hali OCS w Obornikach 

W ramach zadania dokonano modernizacji kolejnych dwóch szatni przy hali OCS 

w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 88. Zamierzenie polegało na zmianie układu pomieszczeń, 

wyłącznie w zakresie ścian działowych, w tym z dostosowaniem nowych na potrzeby osób 

niepełnosprawnych, wymianie materiałów wykończeniowych na posadzce i ścianach, 

wymalowaniu powierzchni ścian i sufitów, wymianie elementów instalacji i armatury wodociągowo-

kanalizacyjnej, „białego montażu”, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, grzejników, elementów 

wentylacji i stolarki drzwiowej. Na realizację tego zadania Województwo Wielkopolskie udzieliło 

Gminie Oborniki, w ramach programu „Szatnia na Medal”, dotacji celowej w wysokości 

67 617,00 zł. 

 

Odbiór zmodernizowanych szatni przy hali OCS w Obornikach 

Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrzyckiej w Obornikach 

Inwestycja obejmowała wydzielenie obiektu hali sportowej wraz z jej zapleczem jako odrębnej 

strefy pożarowej (hala jest częścią obiektu szkoły) i dostosowanie go do obowiązujących przepisów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego, na podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej, w tym 

zwłaszcza warunków ewakuacji, umożliwiających organizację imprez masowych. Zakres robót 

obejmował: prace rozbiórkowe zabudowy aluminiowej wiatrołapu, sufitów podwieszanych z płyty 

gipsowo-kartonowej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykładzin, ścian działowych 

pod spocznikami schodów w klatce, wymianę grzejników w obrębie klatki schodowej na wysokość 

powyżej 2,2 m, rozbiórkę okien, niwelację skarpy przy projektowanym wejściu; prace budowlane: 

wydzielenie strefy ZL I w hali sportowej od pozostałych budynków zespołu szkół, na granicy stref 

pożarowych wymiana okienna nieotwierane w klasie EI60, wydzielenie strefy wentylatorni, 

rozdzielni głównej, kanału technicznego, wymiana drzwi z rozdzielni, wentylatorni, kanału 

technicznego, na drzwi o wys. 200 m w klasie EI60, wyposażenie drzwi w samozamykacz z blokadą, 

wyposażenie pomieszczeń do przebywania powyżej 300 osób oraz na drodze ewakuacji w drzwi 
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z klamkami antypanicznymi, wykonanie drzwi wyjściowych z wiatrołapu jako wyposażonych 

w okucia antypaniczne, wykonanie drzwi z pomieszczenia hali sportowej z wyjściem bezpośrednio 

na zewnątrz, zdjęcie obudów z grzejników na klatce schodowej, zabezpieczenie drewnianych 

siedzisk na widowni, usunięcie z drogi komunikacji materiałów łatwo zapalnych, wykładziny; 

instalacje: wyposażenie komunikacji ogólnej w oświetlenie ewakuacyjne, wykonanie w budynku 

systemu sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym podłączonym do stanowiska kierowania 

KP PSP Oborniki, wykonanie dwóch hydrantów na hali sportowej, na klatkach schodowych 

wymiana grzejników powyżej wysokości 2,2 m, wykonania zabezpieczenia przejść instalacji 

przez strefy pożarowe kanału technicznego, rozdzielni oraz wentylatorni, wykonanie 

w wentylatorni na kanałach wentylacji wyciągowej klap pożarowych. Zadanie współfinansowane 

z RFIL w kwocie 500 000,00 zł. 

System retencyjno-nawadniający w obszarze budynku hali sportowej i stadionu 
w Objezierzu 

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji 

deszczowej do systemu retencyjno-nawadniającego w obszarze budynku hali sportowej i stadionu 

w Objezierzu oraz zrealizowano roboty, których przedmiotem było wykonanie kanalizacji 

deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z połaci dachu budynku hali sportowej 

i zgromadzenie jej w zbiornikach retencyjnych umieszczonych pod powierzchnią ziemi 

w sąsiedztwie boiska piłkarskiego. Istniejące rurociągi odprowadzające bezpośrednio wodę z dachu 

do systemu drenarskiego zostały przebudowane i włączone w nową instalację do studni zbiorczej 

i zbiorników. Zgromadzona w zbiornikach woda wykorzystywana będzie do zraszania murawy 

pobliskiego boiska piłkarskiego. Roboty budowlane obejmowały: roboty ziemne, w tym rozebranie 

i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, montaż kanałów instalacji deszczowej i instalacji 

przelewu z rur PVC-U, PE, studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø1000 mm, studzienek 

systemowych Ø315 mm, zbiorników PE o pojemności 25 m3, w tym montaż pompy 

wraz z automatyką sterowania, wykonanie linii zasilającej pompę i jej sterowanie od szafki obwodu 

wewnętrznego hali do zbiornika. Na realizację powyższego zadania Gmina Oborniki otrzymała 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację w kwocie 50 000,00 zł 

w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów 

użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów 

zielonych pn. „Deszczówka”. 

 

Stadion im. Ryszarda Ciszaka w Objezierzu 
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Oświetlenie boiska sportowego w Rożnowie 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

oświetlenia boiska w miejscowości Rożnowo wraz oświetleniem bieżni oraz planowanego 

do realizacji boiska wielofunkcyjnego. Zamierzenie to pozwoli na korzystanie z obiektów 

sportowych również po zmroku, a w ramach zadania powstanie 6 masztów oświetleniowych 

wraz z oprawami metalohalogenowymi. 

Wyposażenie hali sportowej przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach 

Zakupiono wykładzinę ochronną z PVC o kolorze niebiesko-czarnym, która zabezpieczy 

nawierzchnię hali sportowej w trakcie trwania imprez na obiekcie. 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w obrębie ulic: gen. W. Andresa, 
gen. T. Kościuszki, gen. S. Roweckiego, gen. S. Taczaka W Obornikach 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. chodników, obiektów małej architektury (ławki, 

leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), w tym placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci, 

obszaru aktywnego wypoczynku, budowę ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni 

oraz ekologiczne oświetlenie hybrydowe. Teren inwestycji został podzielony przy pomocy zieleni 

i ciągów spacerowych na kilka stref funkcjonalnych takich jak: strefa placu zabaw, strefa 

odpoczynku, strefa siłowni zewnętrznej. 

Budowa przystani wodnej wraz z otoczeniem rekreacyjnym i niezbędną infrastrukturą 
przy ul. Szamotulskiej w Obornikach 

W 2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych na podstawie posiadanej 

koncepcji programowo-przestrzennej, której zakres obejmuje: budowę basenu portowego 

z pomostami i stanowiskami cumowniczymi, budowę slipu, budynku magazynowego 

zawierającego funkcje hangaru na sprzęt pływający i kapitanatu z „mostkiem” kapitańskim, budowę 

parkingu oraz wydzielenie strefy rekreacyjnej na boisko do siatkówki, plac zabaw i siłownię 

zewnętrzną. Przewidywane jest również miejsce na ewentualne pole biwakowe oraz budynek 

hotelowy.  

Z uwagi na to, że przedsięwzięcie zalicza się do potencjalnie oddziałujących na środowisko, 

organ zobowiązał inwestora do przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

W ramach tego postępowania zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Z powyższych względów, postępowania administracyjne zostały przedłużone – procedury będą 

kontynuowane w roku 2022.   

Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Chłopskiej/marsz. J. Piłsudskiego 
w Obornikach 

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację architektoniczną, budowlaną branży 

drogowej i elektrycznej. Założenia projektowe przewidują: zaprojektowanie nowego układu ścieżek 

parkowych, placu zabaw, oświetlenie parkowe i iluminację (podświetlenia) koron drzew, wykonanie 

schodów terenowych w kierunku ul. Szkolnej, urządzenie zieleni oraz obiektów małej architektury, 

w tym drewnianego treliażu parkowego (drewniana konstrukcja w formie tunelu na pnącza). 

Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2022. 
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Park przy ulicach Chłopskiej/marsz. J. Piłsudskiego 

Zagospodarowanie terenu w Bogdanowie pod funkcje rekreacyjno-sportowe 

W zakresie stworzenia miejsca rekreacji plenerowej dla mieszkańców Bogdanowa 

zrealizowano: wiatę drewnianą, betonowe palenisko, ławki i kosze na odpady. Teren został 

wyrównany i obsiany trawą, uregulowano, wzmocniono i obsiano skarpę, utwardzono kostką 

brukową dojście, posadzono krzewy, wykonano ogrodzenie z siatki. 

Rozbudowa skateparku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Szkolnej w Obornikach 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania, której zakres obejmuje: 

rozbiórkę istniejącego placu do gry w szachy plenerowe oraz kolidującej infrastruktury (ogrodzenie, 

ławki, kosz na śmieci), wycinkę kolidujących drzew, wykonanie nawierzchni betonowej 

oraz renowacja istniejącej nawierzchni, montaż urządzeń skateparku, ogrodzenie terenu, 

wykonanie instalacji oświetlenia terenu.  

Budowa miejsca rekreacji rowerowej (pumptrack, miasteczko ruchu drogowego) 
wraz z placem zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Obornikach 

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Przedmiot projektu: 

− rowerowy plac zabaw zawierający 2 wysegregowane tory o różnych długościach i różnym 

stopniu trudności tzw. pumptruck – dłuższy dla użytkowników zaawansowanych 

o większym zróżnicowaniu skrętów  i poziomów terenu (muldy) oraz dla użytkowników 

początkujących, o łagodniejszych skrętach i mniejszym zróżnicowaniu poziomów. 

Nawierzchnia torów asfaltowa, 

− plac zabaw dla dzieci, który może stanowić rozbudowę istniejącego placu, 

− miasteczko ruchu drogowego dla rowerów uwzględniające różne rodzaje skrzyżowań, 

przejazdów, przejścia dla pieszych (w ciągu wkomponowanego chodnika), szeroki 

wachlarz oznakowania drogowego (pionowego i poziomego). Miasteczko ma być 

wyposażone w małą architekturę i zieleń (ławki i kosze na śmieci przy chodniku). 

Nawierzchnie jezdni asfaltowe, nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, 

− oświetlenie terenu (LED). 

Po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji realizacja przewidziana jest na rok 2022. 

Przebudowa chodnika na kąpielisku miejskim przy ul. Kowanowskiej w Obornikach 

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację budowalną obejmującą przebudowę 

chodnika o szerokości 2,50 m i długości ok. 500 m o nawierzchni z kostki betonowej, wymianę 
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istniejącego oświetlenia parkowego w ilości 3 szt., wzmocnienie skarp wzdłuż ciągu, zaaranżowanie 

nowego układu boisk na kąpielisku. Prace budowlane zakłada się wykonać przed rozpoczęciem 

sezonu rekreacyjnego, tj. do końca maja 2022 r. 

Wyposażenie w nowy sprzęt siłowni w hali sportowej przy ul. Obrzyckiej 88. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Działania w zakresie kultury fizycznej, w tym – sportu oraz w zakresie turystyki realizowane 

były także w ramach zadań współfinansowanych przez Gminę Oborniki we współpracy z  klubami 

sportowymi na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na gruncie 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Oborniki środki budżetowe 

w formie dotacji przeznaczono w 2021 r. na następujące zadania: 

Tytuł zadania Realizujący 

Rozgrywki I Polskiej Ligii Futsalu, udział w rozgrywkach 

Halowego Pucharu Polski w Futsalu, udział w turniejach 
K.S. FUTSAL Oborniki 

Wynagrodzenie trenerów, organizacja zajęć sportowych, 

zakup sprzętu sportowego dla zawodników 

Klub Sportowy Extreme Team 

Oborniki 

Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki 
Klub Sportowy ORKAN 

OBJEZIERZE 

Udział w rozgrywkach o mistrzostwo A klasy Klub Sportowy „Rożnovia” Rożnowo 

Organizowanie, udział i profesjonalne szkolenie dla drużyn 

MKS TS Warta Oborniki startujących w rozgrywkach 

organizowanych przez PZTS i WZTS w kategoriach seniorek 

i seniorów II liga kobiet i IV liga mężczyzn oraz udział w 

Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich 

Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa 

Stołowego „WARTA” Oborniki 

Udział w rozgrywkach V ligi prowadzonych przez 

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu i Pucharu 

Polski prowadzony przez PZPN 

MKS SPARTA Oborniki 

Udział we współzawodnictwie sportowym /opłaty 

startowe/, ubezpieczenie zawodników, transport na zawody 

i zgrupowania, nocleg i wyżywienie na zawody i zgrupowania, 

wykupienie licencji sportowych, wynajem obiektów 

sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów 

sportowych 

Obornicki Klub Karate 

Wspieranie grupy seniorów, szkolenie młodzieży stanowiącej 

przyszłą kadrę seniorską klubu, poprawa warunków 

uprawiania sportu, pomoc w startach w zawodach 

mistrzowskich oraz kwalifikacjach olimpijskich, wspieranie w 

rozwoju zawodników, którzy w przyszłości mogą 

reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich 

Obornicki Klub Karate DO 

SHOTOKAN 
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Tytuł zadania Realizujący 

Modernizacja pasa startowego, modernizacja monitoringu 

lotniska, opłata związkowa do Aeroklubu Polskiego, opłata 

za licencję sportową OSL KS, opłata za licencję sportową 

zawodników, treningi i szkolenia zawodników w sezonie 

2021 r., opłata za utrzymanie częstotliwości radiowej, 

ubezpieczenia działalności Stowarzyszenia, ubezpieczenie 

motolotni Stowarzyszenia 

Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze 

Klub Sportowy 

Udział w rozgrywkach ZPRP – I i II ligi piłki ręcznej 

mężczyzn, turniejach, zawodach sportowych od stycznia do 

grudnia 2021 r., promocja miasta i Gminy Oborniki na arenie 

ogólnopolskiej, integracja lokalnej społeczności, 

propagowanie zdrowego stylu życia 

SKF KPR SPARTA Oborniki 

Udział w zawodach enduro, superenduro, motocross, cross 

country w sezonie 2021 zawodników Stowarzyszenia OTS 

Motoklub Oborniki 

Stowarzyszenie OTS „Motoklub” 

Oborniki 

Organizacja turniejów tenisowych 
Stowarzyszenie Towarzystwo Tenisa 

Ziemnego 

Rozwój sportów wytrzymałościowych na terenie gminy 

Oborniki 
Seniorski Klub Sportowy 

Dalsze funkcjonowanie zespołu piłki ręcznej seniorek 

w Obornikach 

Akademia Piłki Ręcznej Gladiator 

Oborniki 

Biegaj z OKL Obornicki Klub Lekkoatletyczny 

 

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. dofinansowano z budżetu 

Gminy Oborniki następujące zadania: 

Tytuł zadania Realizujący 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej Obornicki Klub Karate 

Doskonalenie umiejętności pływackich oraz wzrost poziomu 

sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z klubu UKS 

Sportowiec Oborniki 

Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec Oborniki 

SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
Obornicki Klub Karate Do Shotokan 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz 

udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach i imprezach 

sportowych. 

Akademia Piłkarska Oborniki 

Wróć do formy z UKS Dwójka 

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” 

w Obornikach przy Szkole Podstawowej nr 2 w 

Obornikach 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej Akademia Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w 

MKS TS Warta Oborniki 

Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego 

Warta Oborniki 
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Tytuł zadania Realizujący 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej Fundacja Lech Poznań Football Academy 

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko-

Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Oborniki 

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 

Reissa Oborniki 

CYKL ZAJĘĆ Z INSTRUKTOREM SPORTU 

MOTOROWEGO-MOTOCROSS DLA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA OTS „MOTOKLUB OBORNIKI” 

Stowarzyszenie OTS „Motoklub Oborniki" 

CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH OGÓLNOROZWOJOWYCH 

DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OTS „MOTOKLUB 

OBORNIKI 

Stowarzyszenie OTS „Motoklub Oborniki" 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej. Stowarzyszenie Towarzystwo Tenisa Ziemnego 

SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny 

OSP Wielkopolskie - Poznań 

SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY 

W DZIEDZINIE : PIŁKA RĘCZNA 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłki 

Ręcznej Sparta Oborniki 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej w 

KS Extreme Team Oborniki 
Klub Sportowy Extreme Team Oborniki 

Propagowanie sportu wśród społeczności Rożnowa Klub Sportowy „Rożnovia” Rożnowo 

Kształtowanie nawyku uprawiania sportu i czerpania z niego 

radości 
Akademia Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki 

W zakresie turystyki i krajoznawstwa zlecono w 2021 r. podmiotom spoza sektora finansów 

publicznych realizację następujących zadań: 

Tytuł zadania Realizujący 

4 Pory Roku w kajaku 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystki 

i Rekreacji Wodnej Warta 

Pociąg DREZYNIARZ Nadwarciańska Kolej Drezynowa 

„Wianki antywirusowe”. Rozpoczęcie sezonu wodniackiego 2021 Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga” 

„Aplaga” w obiektywie - 10 lat stowarzyszenia. Zakończenie 

sezonu wodniackiego 2021 
Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga” 

Prowadzenie Mariny Obornickiej w sezonie 2021 Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga” 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

Obornicka Straż Miejska powołana została do życia 1 grudnia 1991 r. Strażnicy strzegą 

czystości, porządku i bezpieczeństwa, patrolują miasto oraz obserwują je przez monitoring. 

Współpracują z policją, pogotowiem i strażą pożarną oraz prowadzą działania prewencyjne. 

Zabezpieczają miejsca katastrof, wypadków i przestępstw. Interweniują w trudnych sytuacjach. 

Są także wparciem dla pracowników OPS i pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

„Azorek”. Ponadto w zakresie działań Straży Miejskiej znajduje się nadzór nad osobami skazanymi 

na ograniczenie wolności i prace publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Prowadzony jest 

także dział pracowników terenów zielonych wykonujący zabiegi pielęgnacyjne w parkach, skwerach 

placach zabaw na terenie gminy. Dbają oni o porządek wzdłuż dróg (wykaszanie poboczy, naprawa 

oznakowań pionowych, usuwanie ubytków w nawierzchni asfaltowej, prace brukarskie naprawa 

i malowanie ławek i innych elementów architektury), przebiegających przez teren miasta i gminy 

Oborniki ( DK-11, DW-187, DW-178, drogi powiatowe i gminne). 

W poniższych tabelach zaprezentowano ewidencję wyników działań Straży Miejskiej w 2021 r. 

 
Lp. 

  

Rodzaj wykroczeń w: 
 

Środki  
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 Kw) 

  
Grzywna nałożona w drodze 

mandatu karnego  

 
  

   
liczba  

kwota 
(w zł)  

 1.   ustawie – Kodeks wykroczeń:         

 
 a) 

 

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

7  -  - 
 

 
 b) 

 

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 

-  -  - 
 

 
 c) 

 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób 
i mienia 

82  3  750 
 

 
 d) 

 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji 

76  1  100 
 

  e)  wykroczenia przeciwko osobie 8  -  -  

  f)  wykroczenia przeciwko zdrowiu 71  38  900  

  g)  wykroczenia przeciwko mieniu -  -  -  

  h)  wykroczenia przeciwko interesom konsumentów -  -  -  

  i)  wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 2  -  -  

 
 j) 

 

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 
publicznego 

2  1  400 
 

  k)  szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 6  -  -  

 2.   przepisach wprowadzających Kodeks pracy -  -  -  

 
3. 

  

ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

3  1  100 
 

 
 4. 

  

ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

14   -  - 
 

 
5. 

  

ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 

66  17  5000 
 

 6.   ustawie o ochronie zwierząt 5  2  400  

 7.   ustawie o odpadach 11  1  200  

 
8. 

  

aktach prawa miejscowego (przepisach 
porządkowych) 

-  -  - 
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Lp.   Pozostałe wyniki działań Liczba  
      

1.   Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 0  
      

2. 
  Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 

0 
 

  
albo miejsca zagrożenia takim zdarzeniem 

 

     

      

3. 
  

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pieniężnych 

0 
 

  
na potrzeby gminy 

 

     

      

4.   Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:   
     

a)  zakłócenia porządku publicznego i spokoju 24  
     

b)  zagrożeń w ruchu drogowym 0  
     

c)  ochrony środowiska i gospodarki odpadami 62  
     

d)  zagrożeń życia i zdrowia 0  
     

e)  zagrożeń pożarowych (katastrofy) 0  
     

f)  awarii technicznych 25  
     

g)  zwierząt 64  
     

h)  pozostałych zgłoszeń 0  
      

Ponadto należy podkreślić fakt, że  Gmina Oborniki ściśle współpracuje z Powiatową 

Komendą Policji w Obornikach (dalej: KPP). W ramach współpracy prowadzone były akcje 

promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczne wakacje. Aktualizowana była mapa 

miejsc niebezpiecznych oraz prowadzono akcje profilaktyczną przeciwko dopalaczom, 

narkotykom oraz alkoholowi. W ramach współpracy organizowane były również wspólne patrole 

Staży Miejskiej i funkcjonariuszy KPP. Dodatkowo w związku z działaniami pandemicznymi 

COVID-19, funkcjonariusze Straży Miejskiej i KPP kontrolowali sklepy, galerie handlowe i miejsca 

publiczne sprawdzając należyte noszenie maseczek ochronnych. Gmina także systematycznie 

kalibruje alkomaty znajdujące się w KPP. Dzięki dobrej współpracy funkcjonariusze KPP 

pomagają w zabezpieczeniu imprez sportowych i kulturalnych, których organizatorem jest Gmina 

Oborniki lub podległe jej jednostki i instytucje kultury. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OCHOTNICZE STRAŻE 

POŻARNE 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminny dbanie o porządek publiczny, 

bezpieczeństwo obywateli oraz prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej należą do zadań własnych Gminy. Zatem ochrona porządku publicznego, 

jest jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego, a do skutecznego zwalczania zagrożeń 

Gmina stosuje środki prewencyjne, które zapobiegają naruszaniu porządku lub dają gwarancję 

bezpieczeństwa mieszkańcom. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gmina 

Oborniki współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach 

oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (dalej: OSP). Na terenie gminy Oborniki działa 13 jednostek: 

OSP Ocieszyn, OSP Kiszewo, OSP Dąbrówka Leśna, OSP Nowołoskoniec, OSP Objezierze, OSP 
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Maniewo, OSP Świerkówki, OSP Uścikowo, OSP Bąblin, OSP Nieczajna, OSP Rożnowo, OSP 

Pacholewo, OSP Chrustowo.  

Podstawowe źródło finansowania działalności jednostek OSP na terenie gminy stanowią 

środki przekazywane przez Gminę Oborniki. Środki te jednak nie wykluczają otrzymywania 

finansowania z innych źródeł. Łączny budżet OSP w 2021 r. to 407 726,45 zł. Na potrzeby 

jednostek OSP w 2021 r. zakupiono m.in.: hełmy, ubrania specjalistyczne ochrony osobistej 

strażaka, ubrania koszarowe, prądownice turbo, obuwie, kominiarki, rozdzielacze kulowe, rękawice, 

węże. 

W 2021 r. jednostki OSP wzięły udział w akcjach, zgodnie z załączonym zestawieniem: 

Jednostka Wyjazdy Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Fałszywe 

alarmy 

Wyjazdy 

gospodarcze 

Rożnowo 85 9 64 0 12 

Dąbrówka Leśna 62 12 38 2 10 

Kiszewo 61 14 36 0 11 

Ocieszyn 55 21 23 5 6 

Nieczajna 39 7 32 0 0 

Objezierze 39 16 10 1 12 

Bąblin 28 4 23 1 0 

Świerkówki 26 8 8 2 8 

Nowołoskoniec 23 6 17 0 0 

Uścikowo 16 3 7 0 6 

Chrustowo 12 1 3 0 8 

Pacholewo 5 3 1 0 1 

Maniewo 4 3 0 1 0 

Razem: 455 107 262 12 74 

 

DZIAŁANIA GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach (dalej: GCZK) realizuje zadania 

dotyczące organizowania i prowadzenia spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, 

bezpieczeństwem oraz monitorowaniem lokalnych zagrożeń i niebezpiecznych rejonów w gminie. 

W 2021 r. działania GCZK skierowane były na walkę z pandemią COVID-19 wywołaną 

przez wirusa SARS-CoV-2. GCZK opracowywało i zaktualizowało plany zarządzania 

kryzysowego. Na bieżąco obserwowało i reagowało na zmieniającą się sytuację epidemiczną, 

prognozowało rozwój sytuacji, podejmowało i koordynowało działania związane 

z bezpieczeństwem mieszkańców. 
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MONITORING WIZYJNY NA TERENIE MIASTA  

W raportowanym roku Gmina zrealizowała I etap inwestycji związanej z kompleksową 
modernizacją monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Za kwotę 776 556,35 zł zostały 
wymienione kable LAN na światłowody oraz kamery na nowe przy 8 istniejących punktach 
kamerowych, wybudowano 6 nowych przyłączy i punktów kamerowych, dołożono dodatkowy 
punkt kamerowy na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego oraz podłączono punkt kamerowy 
przy tzw. małym moście do systemu wizyjnego. W pomieszczeniach Straży Miejskiej zbudowano 
ścianę wideo - 3 monitory 32” oraz zainstalowano stację kliencką wraz z zewnętrzną konsolą 
do obsługi kamer. Natomiast w pomieszczeniach KPP zainstalowano stację kliencką 
wraz z jednym monitorem 43” oraz zewnętrzną konsolą do obsługi kamer. 

Cały system monitoringu wizyjnego został oparty na nowym oprogramowaniu VMS, 
które posiada rozbudowaną aplikację kliencką dostępną z poziomu przeglądarki. Aplikacja wspiera: 
podgląd na żywo, dostęp do układów z klienta desktopowego, podgląd archiwum, inteligentne 
wyszukiwanie w archiwum: wejście/wyjście ze strefy, przekroczenie linii, przejście ze strefy A do B, 
wałęsanie się, ruch w strefie, po twarzy, po numerze tablicy rejestracyjnej, po miniaturach. 
Oprogramowanie umożliwia rozbudowę poprzez dokupienie odpowiednich licencji na obsługę kamer.  

 
Monitoring wizyjny w Straży Miejskiej w Obornikach  

INWESTYCJE 

Rozbudowa remizy OSP w Nieczajnie 

Wykonano dokumentację, której przedmiotem jest: rozbudowa budynku od strony zachodniej 
– jednoprzestrzenne pomieszczenie na garaż wyposażone w instalację oświetleniową, wentylacyjną 
i grzewczą, przebudowa istniejącej części remizy strażackiej – adaptacja na niezbędne w remizie 
pomieszczenia: socjalne, higieniczno-sanitarne i gospodarcze, budowa drogi wewnętrznej 
od nowych bram wyjazdowych do planowanego zjazdu na drogę gminną, przełożenie syreny 
alarmowej. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W 2021 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli 
w trybie bezkonkursowym (tzw. „małych zleceń”) została złożona oferta realizacji zadania 
publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Uznając celowość realizacji zadania 
Burmistrz Obornik przyznał dotację na realizację zadania: 

Tytuł zadania Realizujący 

Kurs pierwszej pomocy - stany zagrożenia życia i zdrowia u osób 

dorosłych 
Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „Aplaga” 
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PROMOCJA 

Zadania z zakresu promocji Gminy Oborniki polegają na przygotowywaniu i realizowaniu 

akcji oraz kampanii promujących Gminę, w tym współpracy z wydawnictwami, prowadzeniu 

działań informacyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi teleinformacyjnych.  

REALIZACJA KAMPANII  

GMINA OBORNIKI – PALETA MOŻLIWOŚCI 

W 2021 r. kontynuowano kampanię promocyjną GMINA OBORNIKI PALETA 

MOŻLIWOŚCI. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i rozdystrybuowano gadżety promocyjne 

z logotypem, wykonano nadruki na strojach sportowych oraz zakupiono puchary i medale 

w rozgrywkach realizowanych pod hasłem kampanii. Gminę Oborniki promowano również 

na portalach regionalnych, a także podczas realizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych. 

W ramach kampanii GMINA OBORNIKI PALETA MOŻLIWOŚCI przy drogach dojazdowych 

do Obornik pojawiły się nawiązujące do logotypu żółte billboardy z hasłem MiłeGO dnia. Były 

one zapowiedzią wprowadzenia nowych barw gminnej komunikacji, które wraz ze zmianą 

przewoźnika wyjechały na obornickie drogi. 

 

Nowe billboardy przy drogach dojazdowych 

MEDIA 

„NASZE OBORNIKI” 

W 2021 r. Gmina Oborniki wydała 12 kolejnych numerów bezpłatnego miesięcznika „Nasze 

Oborniki”. Podstawowym założeniem jest przekazywanie rzetelnych informacji, w atrakcyjnej 

formie graficznej. Periodyk stanowi uzupełnienie strony internetowej i mediów społecznościowych 

i podzielony jest na wyodrębnione graficznie działy: 

− Inwestycje – kolor bordowy – relacje z przebiegu gminnych inwestycji i zapowiedzi 

realizacji nowych, aktualne postepowania przetargowe, 

− Informacje – niebieski – doniesienia z działań gminy. Relacje z sesji Rady Miejskiej, 

działań urzędu i burmistrza, opisy realizowanych na terenie gminy przedsięwzięć 

związanych z gminą i jej mieszkańcami, 
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− Kultura – czarny – podsumowanie działań z zakresu kultury. Zawiera dwa poddziały 

oznaczone kolorami logotypów gminnych jednostek: 

• żółty – redagowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Oborniki, 

• zielony – redagowany przez Obornicki Ośrodek Kultury, 

− „Nasi seniorzy” – fioletowy – informacje dla seniorów, 

− Sport – czerwony – relacje z wydarzeń sportowych, doniesienia o sukcesach obornickich 

sportowców oraz zapowiedzi imprez sportowych. 

W każdym numerze znajdują się bezpłatne ogłoszenia, a na ostatniej stronie artykuł 

poświęcony historii regionu.  

Gazeta rozwożona jest do 60 punktów dystrybucyjnych – sklepów i lokali gastronomicznych 

na terenie miasta i gminy Oborniki. Pozwala to na jednoczesną kontrolę ilościową przekazywanego 

tytułu oraz pośredni, poprzez personel sklepu kontakt z czytelnikami. Ponadto za pośrednictwem 

Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (OSM), 4 000 egzemplarzy trafia bezpośrednio do skrzynek 

pocztowych lokali z zasobów OSM. Miesięcznik dostępny jest też w jednostkach gminnych: 

BPMiG, OOK, OCS, CRO. W 2021 r. rozszerzono dystrybucję na teren osiedla mieszkaniowego 

w Bogdanowie.  

MEDIA ELEKTRONICZNE 

Gmina Oborniki prowadziła w 2021 r. szeroką komunikację z mieszkańcami za pomocą 

mediów elektronicznych. Podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa 

www.oborniki.pl , gdzie każdego dnia umieszczane są artykuły dotyczące działalności Gminy i jej 

mieszkańców. Każdy z artykułów umożliwia interakcję poprzez socialmedia. Ponadto na stronie 

znajduje się zakładka „Napisz do Burmistrza”, gdzie w formie formularza przesyłanego na adres 

e-mail mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy i propozycje. Gmina administruje jednocześnie 

stroną www.seniorzy.oborniki.pl z informacjami dedykowanymi seniorom. Prowadzony jest 

również kanał YouTube, profile Facebook i Instagram. Kolejnym kanałem komunikacji 

z mieszkańcami jest portal komunikacji społecznych www.oborniki.konsultacjejst.pl, 

umożliwiający mieszkańcom wyrażenie opinii dotyczących ważnych kwestii poprzez głosowanie 

i pozostawienie komentarza. Na stronie głównej www.oborniki.pl znajduje się również zakładka 

umożliwiająca przeniesienie do portalu. Interaktywny kontakt z mieszkańcami możliwy 

jest również poprzez aplikację mobilną BLISKO, do pobrania bezpłatnie zarówno dla App Store, 

Google Play i Windows Store. Formułą kontaktu cenioną zwłaszcza przez osoby w średnim wieku, 

są wysyłane smsy w systemie SISMS, informujące o ważnych wydarzeniach lub ostrzegające przed 

zagrożeniami.  

INFORMACJE FILMOWE 

W 2021 r. nagrano i opublikowano w mediach społecznościowych 21 odcinków programu 

Obornicki Mix Informacyjny, w którym relacjonowane były bieżące wydarzenia społeczne, 

inwestycyjne oraz kulturalne w gminie Oborniki. Przygotowano i opublikowano również 18 

odcinków Obornickich Wiadomości Sportowych, w których relacjonowane były bieżące sukcesy 

obornickich sportowców oraz wydarzenia sportowe. 
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Gmina Oborniki współpracuje z następującymi miastami partnerskimi: 

− Lüchow – niemieckie miasto położone w Dolnej Saksonii. Jest siedzibą gminy Lüchow 

(Wendland) oraz powiatu Lüchow-Dannenberg. Obszar około 90 km2 zamieszkuje 

niemal 10 tys. mieszkańców. Pierwsze kontakty Obornik z Lüchow datują się na rok 

1996, kiedy to ówczesny Zespół Szkół Rolniczych im. A. Mickiewicza w Objezierzu 

nawiązał współpracę z BBS Lüchow. W roku 1999 rozpoczęły się pierwsze kontakty 

pomiędzy powiatami: Obornickim i Lüchow – Dannenberg. Natomiast w 2006 r. odbyło 

się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między miastami Oborniki i Lüchow. 

W myśl podpisanego porozumienia miasta utrzymują trwałą współpracę i rozwijają 

stosunki przyjacielskie, 

− Nowojaworowsk – miasto położone jest w zachodniej części Ukrainy w obwodzie 

lwowskim, około 40 km od granicy naszego kraju. Miasto zamieszkuje około 30 tysięcy 

osób. Charakterystyczne dla tego regionu jest wysokie budownictwo mieszkaniowe, duża 

gęstość zaludnienia oraz rozwinięta infrastruktura. Umowę partnerską z ukraińskim 

miastem podpisano uroczyście w 2016 r., 

− Kobuleti – miasto w Gruzji, malowniczo położone nad Morzem Czarnym, ok. 25 km 

na północny wschód od Batumi. To drugie najludniejsze miasto w Adżarii – według 

danych z 2014 r. zamieszkuje je niespełna 20 tysięcy osób. Kobuleti rozciąga się 

na odcinku 12 km wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Umowa partnerska, na mocy, 

której Kobuleti stało się miastem partnerskim Obornik, została podpisana w 2017 r. 

W roku 2021 współpraca partnerska miast, ze względu na ograniczenia wprowadzane 

z powodu pandemii COVID-19 polegała na wymianie korespondencji okolicznościowej. 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ 

Gmina Oborniki stale współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami i grupami 

społecznymi, wspierając wiele inicjatyw z zakresu kultury, sportu, rekreacji i działań promocyjnych. 

W 2021 r. organizacja wszystkich wydarzeń powiązana była ściśle z sytuacją epidemiologiczną 

w kraju. 

Pośród zrealizowanych imprez znalazły się: 

− Formoza Challenge - Bieg terenowy z przeszkodami w kilku kategoriach trudności 

i w kilku dystansach, odbywający się na torze motocrossowym oraz na terenie 

przylegającym. W roku 2021 udział wzięło ok. 1600 uczestników z całej Polski,   

− Festiwal Smaków Food Trucków - odbył się w lipcu na Kąpielisku Miejskim „Żwirki”. 

− 12 Bieg Niepodległości - edycja tradycyjnego biegu była powrotem do rozgrywania 

rywalizacji w tradycyjny sposób. Uczestnicy pobiegli na dwóch dystansach 5 i 10 km 

po ulicach. Łącznie wzięło udział blisko 1000 biegaczy, 

− Letnie imprezy rekreacyjne - spotkania dla mieszkańców gminy, będące zachętą 

do aktywności rekreacyjnej, szczególnie w okresie pandemii i ograniczonej możliwości 

korzystania wiosną z obiektów sportowych. Spotkania odbyły się na obornickich 

Łazienkach Obornickich oraz na boiskach sportowych,  

− Gala MMA w Obornikach - pierwsza gala MMA w Obornikach odbyła się w amfiteatrze 

OOK. Stoczono 9 walk w formule K-1, a na widowni zasiadło 700 kibiców, 
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− Puchar Polski w Kettlebell - zawody odbyły się w hali sportowej w Objezierzu. 

Uczestnicy z całej Polski rywalizowali w wyciskaniu kul o wadze od 8-24 kg, zakończonej 

uchwytem, 

− Turniej Piłkarski – turniej dla dzieci z okazji 100-lecia piłki nożnej w Obornikach i MKS 

Sparty Obornickiej. W zawodach wzięło udział kilkanaście zespołów w dwóch 

kategoriach wiekowych,  

− Tymex Boxing Night - gala boksu w obornickiej hali OCS. Gala transmitowana 

była przez kanał TVP Sport. Na widowni zasiadło 800 kibiców, 

− Wielki Jarmark Świąteczny - dwudniowe wydarzenie, w którym wzięło udział 

kilkudziesięciu wystawców, na odwiedzających czekały zagroda ze zwierzakami, 

muzyczne akcenty oraz kolejka dla najmłodszych, 

− Koncert „Wszyscy byliśmy harcerzami” - koncert w sali OOK z okazji inauguracji roku 

harcerskiego, 

− Rajd Samochodów Zabytkowych - międzynarodowe spotkanie miłośników dawnej 

motoryzacji organizowane wspólnie z Automobilklubem Poznańskim, 

− Rajd Historyczno – Turystyczny Radzim 2021 - zlot grup rekonstrukcyjnych 

organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne Grodu Radzim we współorganizacji 

m.in. z Gminą Oborniki.  

 

Wielki Jarmark Świąteczny z lotu ptaka 

 


