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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY.

1.1. Dane ogólne

Wierzbinek to wioska gminna położona w powiecie konińskim  w północno-wschodniej
części  województwa  wielkopolskiego,  leżąca  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  266,  łączącej
Ciechocinek z Koninem.
Terytorium gminy Wierzbinek graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami
w województwie  wielkopolskim:od  południa  z  gminami  miejsko-wiejskim Sompolno,  Ślesin,
na  południowym  wschodzie  z  gmina  Babiak,  na  wschodzie  z  gminą  Topólka,  na  zachodzie
z gminą Skulsk i  na północy z gminą miejsko-wiejską Piotrków Kujawski. Naturalne granice
gminy  stanowią  kanał  Warta-Gopło  oraz  kanał  Noteci  wraz  z  łąkami  i  samą  rzeką  Noteć,
jej długość  wynosi około 80 km.
Mapa 1. gmina Wierzbinek

Źródło: (z archiwum UG Wierzbinek).

Na obszarze gminy znajduje się kilka małych jezior (Mielno, Zakrzewek) i częściowo
kanał  Ślesiński.  Wierzbinek  położony  jest  na  szlaku  turystycznym  Licheń  -  Ciechocinek  -
Inowrocław. Gmina składa się z 75 miejscowości, podzielonymi administracyjnie na 24 sołectwa.
Przez  teren gminy przebiega magistrala kolejowa Północ-Południe, ze stacją w Zaryniu, która
na  chwilę  obecną  przestała  funkcjonować.  Poniżej  przedstawiono  podział  gminy Wierzbinek
na sołectwa wraz z przyległymi do nich wioskami, liczbą mieszkańców i sołtysami.
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Tabelaryczne zestawienie sołectw Gminy Wierzbinek na koniec 2021 roku

Lp. Sołectwo Przysiółki Liczba
mieszkańców

Imię  
i  Nazwisko
sołtysa

1. BOGUSZYCE Boguszyce, 
Boguszyczki

194 Jan
Matuszewski

2. GOCZKI Goczki, 
Władysławowo, 
Kazimierzewo

143 Emilia  
Rejniak-Henke

3 HELENOWO Helenowo, Stefanowo 211 Julianna
Siedlecka

4. KALINA Kalina, Broniszewo, 
Noć

255 Paweł
Liśkiewicz

5. KAZUBEK Kazubek, 
Katarzynowo, 
Florianowo

124 Żaneta
Wiśniewska

6. KRYSZKOWICE Kryszkowice, 
Galczyce, Janowice

353 Jan Sadowski

7. KWIATKOWO Kwiatkowo, 
Walerianowo

77 Janusz
Mroczkowski

8. ŁYSEK Łysk, Gaj 448 Paweł Sowa 
9. MĄKOSZYN Mąkoszyn , Dębowiec ,

Sumin
247 Arkadiusz

Rawicki
10.  Morzyczyn Morzyczyn, Ruszkowo,

Nockie Holendry
438 Gabriela

Makowska
11. POSADA Posada, Julianowo 112 Marian

Imbiorski
12. RACIĘCIN Racięcin, Kol.Racięcin,

Janowo, Talarkowo, 
Wójcin

440 Jan
Krzyżanowski

13. SADLNO Sadlno, Złotowo, 
Wandzinowo, 
Wojciechowo

410 Bożena
Klazura

14. SŁOMKOWO Słomkowo, Biele, 
Dobra Wola, 
Kazimierowo, 
Straszewo

226 Miastkowski
Jan

15. STARA RUDA Stara Ruda, Obory, 
Mielno

367 Zofia
Śmigielska

16. SYNOGAĆ Synogać 396 Przemysław
Jarka

17. TOMISŁAWICE Tomisławice, 
Krzymowo, Palmowo 
Tomaszewo, 
Stanisławowo, 
Paradowo

396 Kazimierz
Stanny

18. WIERZBINEK Wierzbinek, Chlebowo 613 Beata
Milżyńska
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19. WILCZA KŁODA Wilcza Kłoda, 
Ruszkówek, Zaborowo

416 Tomasz
Zieliński

20. WITKOWICE Witkowice, 70 Andrzej
Latkowski

21. ZAKRZEWEK Zakrzewek,
Ciepłowo,Dziadoch, 
Nykiel,Rybno, 
Teodorowo,Teresewo, 
Sosnówka

542 Agnieszka
Trawińska

22. ZARYŃ Zaryń, Zamość 420 Arleta
Kaczalska

23. ZIELONKA Zielonka, Pamiątka 68 Grażyna
Łachecka

24. ZIEMIĘCIN Ziemięcin 242 Kostrzak
Janusz 
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II. MIESZKAŃCY GMINY

2.1. Ogólne dane

Z roku na rok ubywa mieszkańców naszej gminy.  Również w 2021 roku w odniesieniu do 2020
roku  ubyło nam 47 osób,  w tym  10 mężczyzn i 37 kobiet (urodzenia, zgony i migracje). 
Liczba mieszkańców gminy Wierzbinek na dzień 31.12.2021 roku  wynosiła 7 085 osób, w tym
3579  mężczyzn i  3 506 kobiet.  W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych  oraz  płci
statystyka na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco: 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-18 801 726 1527
19-65 2390 0 2390
19-60 0 1934 1934
> 65 388 0 388
> 60 0 846 846
ogółem 3579 3506 7085

Migracje  przebiegały  w  szczególności  w  kierunku  dużych  miast  oraz  nieznaczna  liczba
mieszkańców wyemigrowała poza granice kraju. 
W 2021  roku  odnotowano   na  terenie  naszej  gminy  79  urodzeń,  w  tym  47  chłopców  i  32
dziewczynki. Zmarło ogółem  88 osób, w tym 48 mężczyzn i 40 kobiet.

2.2. Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy w 2021r. działały dwa ośrodki zdrowia i dwa punkty apteczne. Ze względu na
pandemię wykonana była znacznie mniejsza liczba badań profilaktycznych.                                  
 W 2021 roku udało się zrealizować zaledwie trzy programy zdrowotne:
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• profilaktyka raka piersi - z badań mammograficznych skorzystało ok. 300 kobiet,
• badanie wzroku - z badań skorzystało ok. 60  osób,
• w ramach „ Białej Niedzieli” – pomiar glukozy, ciśnienia, zmiany skórne oraz USG piersi

z badań skorzystało ok. 100 osób

2.3. Bezrobocie 

Na koniec grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Koninie wynosiła 5 815 osób (powiat koniński – 3 712 osób, miasto Konin – 2 103 osoby). Z
terenu gminy Wierzbinek zarejestrowanych było 247 osób, co stanowiło 4,2% ogólnej populacji
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koninie. 

Rok 2021 to rok, w którym miały miejsce zarówno wzrosty jak i spadki liczby zarejestrowanych
bezrobotnych.  Na  przestrzeni  całego  roku  największy spadek  poziomu  bezrobocia  w  gminie
Wierzbinek  odnotowano  w  październiku  o  5,6%,  a  największy  wzrost  w  lutym  o  0,9%.
Porównując poziom bezrobocia z końca grudnia 2021r. do stanu sprzed roku, to widzimy jego
spadek o 22,6%.

2.4. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku

 Na koniec 2021 roku na terenie gminy Wierzbinek zarejestrowanych było 31 osób (w tym 18
kobiet) pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły 12,6% ogółu bezrobotnych z
obszaru tej  gminy (w porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek osób uprawnionych do zasiłku
wzrósł o 2,3 pkt. procentowego). 

2.5. Bezrobotne kobiety 

W  ewidencji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Koninie  na  koniec  grudnia  2021  roku
zarejestrowanych było 161 kobiet z terenu gminy Wierzbinek, stanowiąc 65,2% całej populacji
bezrobotnych.( w 2020r. – 59,9%). 

2.6.Wybrane kategorie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 Do osób znajdujących  się  w szczególnej  sytuacji  na  rynku  pracy należą  m.in.:  długotrwale
bezrobotni, osoby do 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia. W końcu grudnia 2021
roku z terenu gminy Wierzbinek zarejestrowanych było 149 osób długotrwale bezrobotnych. W
ogólnej liczbie bezrobotnych udział tej grupy wyniósł 60,3%, tj. o 0,2 pkt procentowego mniej
niż w analogicznym okresie roku 2020. 
W końcu grudnia 2021 roku z terenu gminy Wierzbinek liczba osób bezrobotnych do 30 roku
życia wynosiła 102 osoby. Udział w liczbie bezrobotnych ogółem utrzymywał się na poziomie
41,3%, tj. o 0,1 pkt procentowego mniej niż w roku poprzednim. 
Na koniec  2021 roku w ewidencji  PUP w Koninie  znajdowało  się  35  osób z  terenu  gminy
Wierzbinek powyżej 50 roku życia. Udział tych osób w liczbie bezrobotnych ogółem z terenu
gminy Wierzbinek wyniósł 14,2%, tj. o 1,5 pkt procentowego mniej niż w 2020 roku. 
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2.7.  Struktura  bezrobotnych  według  wykształcenia,  czasu  pozostawania  bez  pracy  oraz

według wieku 

- Bezrobotni według wykształcenia 

W strukturze bezrobocia gminy Wierzbinek według poziomu wykształcenia na koniec grudnia
2021r.  najliczniejszą grupę (28,7%) stanowiły osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i
poniżej. Drugą pod względem liczebności zbiorowością były osoby posiadające wykształcenie
zasadnicze zawodowe stanowiąc 28,3% ogółu zarejestrowanych. Najmniejszą grupą były osoby
deklarujące wykształcenie wyższe (6,1%). 

- Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
W  końcu  grudnia  2021  roku  dominującą  grupę  wśród  bezrobotnych  z  gminy  Wierzbinek
stanowiły osoby pozostające  bez  pracy powyżej  24  miesięcy (98  osób,  tj.  39,7%).  Najmniej
bezrobotnych (19 osób, tj. 7,7%) pozostawało bez zatrudnienia w okresie do 1 miesiąca. 

- Bezrobotni według wieku 
Dane  statystyczne  na  koniec  grudnia  2021  roku  potwierdzają,  że  w  najtrudniejszej  sytuacji
znajdują się osoby w wieku 25-34 lata. Bezrobotni w wieku 18 – 24 lata według stanu na koniec
grudnia 2021r. stanowili 21,1% ogółu bezrobotnych z gminy Wierzbinek, natomiast bezrobotni w
wieku 25 – 34 lata – 36,8% ogółu. Ponadto osoby w wieku 35-44 lata stanowiły 20,3% ogółu, w
wieku 45-54 lata – 15,4%, w wieku 55-59 lat – 3,6%. W ewidencji znajdowało się również 7
osób, które mają 60 lat i więcej, stanowiąc na koniec grudnia 2021r. 2,8% ogółu bezrobotnych. 

Tabela 2. Bezrobotni z gminy Wierzbinek wg wieku na koniec 2021r.

wiek grudzień 2021

18-24 52

25-34 91

35-44 50

45-54 38

55-59 9

60 i więcej 7

2.8. Aktywizacja osób bezrobotnych

W  2021r.  z  terenu  gminy  Wierzbinek  zaktywizowanych  zostało  78  osób  bezrobotnych,  co
stanowiło  3,4%  ogółu  zaktywizowanych  w  regionie.  Największym  zainteresowaniem  wśród
bezrobotnych z gminy Wierzbinek cieszyły się staże (skierowano 23 osoby), roboty publiczne (17
osób) oraz szkolenia (16 osób).  Najmniej  osób zaktywizowano w ramach refundacji  kosztów
zatrudnienia bezrobotnego (1 osoba) oraz bonu na zasiedlenie (2 osoby).
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III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY 

WIERZBINEK W 2021 ROKU. 

W  2021  roku  Rada  Gminy  Wierzbinek  obradowała  i  podejmowała  rozstrzygnięcia
na 10  posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 89 uchwał. 
W posiedzeniach  uczestniczyli:  Wójt  Gminy  dr  Paweł  Szczepankiewicz,  Z-ca  Wójta  Maciej
Kaczmarek, Skarbnik Gminy  Anna Puszkiewicz, Sekretarz Gminy Magdalena Janiak oraz inne
zapraszane  osoby,  stosownie  do  omawianych  na  posiedzeniach  tematów.   Od  20  marca
obowiązywało  rozporządzenie ministrów w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej  epidemii.  Rozporządzenie  to  zakazywało  w  okresie  pandemii  organizowanie
zgromadzeń, w związku z  tym sołtysi z terenu gminy nie brali udziału w obradach Sesji Rady
Gminy.

Podjęte  uchwały  organ  wykonawczy  gminy  udostępnił  do  wglądu,  publikując  je  w
Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbinek, jak również udostępnione zostały
wszystkie transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Wierzbinek na https://transmisjaobrad.info/chann
els/62/gmina-wierzbinek

Zgodnie  z  procedurą  do  Wydziału  Kontroli  Prawnej  i  Nadzoru  Wojewody
Wielkopolskiego przekazane zostało 89 uchwał, do Regionalnej Izby Obrachunkowej 41 uchwał,
natomiast  do  publikacji   Dziennika  Urzędowego  Województwa  Wielkopolskiego  przekazane
zostało 13  Uchwał. 
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UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY W 2021 ROKU 

Lp. Nr uchwały Data
podjęcia

Uchwała  w sprawie

1. XVIII/195/21 31.03.2021 wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
międzygminnego  z  Gminą  Sompolno  dotyczącego
realizacji przez Gminę Sompolno zadania publicznego
z  zakresu  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3
będących mieszkańcami Gminy Wierzbinek

2. XVIII/196/21 31.03.2021 przyjęcia  Rocznego  programu  współpracy  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami  działającymi  w  sferze  działalności
pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na
rok 2021 

3. XVIII/197/21 31.03.2021 uchwalenia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2021

4. XVIII/198/21 31.03.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wierzbinek na lata 2021 – 2028

5. XVIII/199/21 31.03.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021

6. XVIII/200/21 31.03.2021 niewyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie
gminy  na  rok  2022  środków  stanowiących  fundusz
sołecki

7. XVIII/201/21 31.03.2021 pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

8. XVIII/202/21 31.03.2021 udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu
Konińskiego  z  przeznaczeniem na  budowę chodnika
przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno – Morzyczyn

9. XVIII/203/21 31.03.2021 wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego
położonego w miejscowości  Kalina,  gm. Wierzbinek
na rzecz najemcy i rozłożenia ceny sprzedaży na raty

10. XVIII/204/21 31.03.2021 zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej
oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki  180/1  o
pow.0,4000  ha  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym
Nykiel, gm. Wierzbinek.

11. XVIII/205/21 31.03.2021 zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  (rowów)
położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Tomisławice,
gm.  Wierzbinek  oznaczonych  numerami
ewidencyjnymi  działek  209  i  119  o  łącznej  pow.
0,1800 ha oraz nieruchomości (rowów) położonych w
obrębie  ewidencyjnym  Palmowo,  gm.  Wierzbinek
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oznaczonych  numerami  ewidencyjnymi  17  i  18/1  o
łącznej pow. 0,1300 ha

12. XVIII/206/21 31.03.2021 zbycia PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  (dróg)
położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Tomisławice,
gm.  Wierzbinek  oznaczonych  numerami
ewidencyjnymi  działek  230  i  239  o  łącznej  pow.
0,2800  ha  oraz  nieruchomości  (drogi)  położonej  w
obrębie  ewidencyjnym  Palmowo,  gm.  Wierzbinek
oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  154  o  pow.
0,1400 ha

13. XVIII/207/21 31.03.2021 udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu
Radziejowskiego  na  zakup  sprzętu  dla  szpitala  w
Radziejowie

14. XVIII/208/21 31.03.2021 udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy
Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku
2021  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty
budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru
zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek
nie stanowiących jej wyłącznej własności

15. XIX/209/21 24.05.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 235 położonej w obrębie geodezyjnym
Synogać

16. XIX/210/21 24.05.2021 zatwierdzenia  wyników  kontroli  kwot  rekompensaty
całkowitej  wypłaconej  Miejskiemu  Zakładowi
Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  Spółka  z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.

17. XIX/211/21 24.05.2021 przyjęcia  Lokalnego  programu  wspierania  edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wierzbinek
oraz  określenia  szczegółowych  warunków udzielania
pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy

18. XIX/212/21 24.05.2021 określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku
mieszkaniowego  oraz  określenia  wzoru  deklaracji  o
dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3
miesięcy  kalendarzowych  poprzedzających  dzień
złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

19. XIX/213/21 24.05.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wierzbinek na lata 2021 – 2028

20. XIX/214/21 24.05.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021
21. XIX/215/21 24.05.2021 wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia

z  użytkowania  dróg  położonych  na  terenie  gminy
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Wierzbinek
22. XIX/216/21 24.05.2021 przystąpienia  Gminy  Wierzbinek  do  Stowarzyszenia

Aglomeracja Konińska

23. XIX/217/21 24.05.2021 udzielenia  pomocy  finansowej  województwu
wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie
w 2021 roku „Programu leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia  pozaustrojowego  dla  mieszkańców
województwa wielkopolskiego”

24. XX/218/21 12.07.2021 udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
25. XX/219/21 12.07.2021 zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy
Wierzbinek za 2020 rok

26. XX/220/21 12.07.2021 udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek
za rok 2020

27. XX/221/21 12.07.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wierzbinek na lata 2021 – 2028

28. XX/222/21 12.07.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021

29. XX/223/21 12.07.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony   -  działek  oznaczonych  numerami
ewidencyjnymi  239/1  i  239/3  położone  w  obrębie
geodezyjnym Goczki

30. XX/224/21 12.07.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 26 położonej  w obrębie geodezyjnym
Ziemięcin

31. XX/225/21 12.07.2021 wyrażenia  zgody  na  obciążenie  nieruchomości
oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  działki  73/5
położonej  w  obrębie  geodezyjnym  Zakrzewek,  gm.
Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu

32. XX/226/21 12.07.2021 udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy
Wierzbinek  dla  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  św.
Jakuba  w  Mąkoszynie  z  przeznaczeniem  na
realizowane  w  roku  2021  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach
wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na
obszarze  Gminy  Wierzbinek  nie  stanowiących  jej
wyłącznej własności

33. XXI/227/21 10.08.2021 wyrażenia  zgody  na  wynajem  lokali  w  budynku
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach
na cele dydaktyczne

34. XXI/228/21 10.08.2021 wyrażenia zgody na zbycie na rzecz współwłaściciela
udziału we współwłasności nieruchomości 
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35. XXI/229/21 10.08.2021 określenia  średniej  ceny jednostki  paliwa  w Gminie
Wierzbinek, w roku szkolnym 2021/2022

36. XXI/230/21 10.08.2021 przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbinek

37. XXI/231/21 10.08.2021 uchylenia  Uchwały  nr  XVIII/208/21  Rady  Gminy
Wierzbinek  z  dnia  31  marca  2021  r.  w  sprawie
udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy
Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku
2021  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty
budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru
zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek
nie stanowiących jej wyłącznej własności

38. XXI/232/21 10.08.2021 udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy
Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku
2021  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty
budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru
zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek
nie stanowiących jej wyłącznej własności

39. XXI/233/21 10.08.2021 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
40. XXI/234/21 10.08.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Wierzbinek na lata 2021 – 2028

41. XXI/235/21 10.08.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021
42. XXII/236/21 16.09.2021 nabycia  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej

numerem ewidencyjnym działki 165 o pow. 0,0300 ha
położonej  w  obrębie  geodezyjnym  Zakrzewek  gm.
Wierzbinek

43. XXII/237/21 16.09.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 150 położonej w obrębie geodezyjnym
Wilcza Kłoda

44. XXII/238/21 16.09.2021 określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości

45. XXII/239/21 16.09.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wierzbinek na lata 2021 – 2028

46. XXII/240/21 16.09.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021
47. XXIII/241/21 12.10.2021 uchwalenia  Programu  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wierzbinek w roku 2021

48. XXIV/242/21 28.10.2021 przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu

49. XXIV/243/21 28.10.2021 ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez
właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie
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odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Wierzbinek

50. XXIV/244/21 28.10.2021 zaopiniowania  ceny  za  odzysk  i  unieszkodliwienie
odpadów komunalnych na rok 2022

51. XXIV/245/21 28.10.2021 przyjęcia  Rocznego  programu  współpracy  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami  działającymi  w  sferze  działalności
pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na
rok 2022

52. XXIV/246/21 28.10.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wierzbinek na lata 2021 – 2028

53. XXIV/247/21 28.10.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021
54. XXIV/248/21 28.10.2021 uchylenia  Uchwały  Nr  XIX/217/21  Rady  Gminy

Wierzbinek z dnia         24 maja 2021r. w sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  województwu
wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie
w 2021 roku „Programu leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia  pozaustrojowego  dla  mieszkańców
województwa wielkopolskiego”

55. XXIV/249/21 28.10.2021 zmiany  Uchwały  Nr  XVIII/202/21  Rady  Gminy
Wierzbinek z dnia           31 marca 2021 roku w
sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu
Konińskiego  z  przeznaczeniem na  budowę chodnika
przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno – Morzyczyn

56. XXIV/250/21 28.10.2021 obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2022

57. XXIV/251/21 28.10.2021 zmiany  Uchwały  Nr  VI/60/19  Rady  Gminy
Wierzbinek z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: poboru
podatków  –  rolnego,  leśnego  i  od  nieruchomości  w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

58. XXV/252/21 30.11.2021 przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  na  terenie
miejscowości Wierzbinek

59. XXV/253/21 30.11.2021 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wierzbinek na
2022 rok

60. XXV/254/21 30.11.2021 zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady
Gminy Wierzbinek na 2022 rok

61. XXV/255/21 30.11.2021 zatwierdzenia  planów  pracy  stałych  Komisji  Rady
Gminy Wierzbinek na 2022 rok

62. XXV/256/21 30.11.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wierzbinek na lata 2021 – 2028

63. XXV/257/21 30.11.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021
64. XXV/258/21 30.11.2021 wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Gminę

Wierzbinek do porozumienia międzygminnego z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem
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zadania  związanego  z  prowadzeniem  schroniska  dla
bezdomnych  zwierząt  i  ochroną  przed  bezdomnymi
zwierzętami,  polegającego  na  rozbudowie  i
eksploatacji  międzygminnego  schroniska  dla
bezdomnych zwierząt w Gaju oraz na zawarcie aneksu
nr 11 do porozumienia międzygminnego

65. XXV/259/21 30.11.2021 wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej
opłaty

66. XXV/260/21 30.11.2021 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wierzbinek
67. XXV/261/21 30.11.2021 ustalenia  zasad  i  wysokości  diet  dla  radnych  Rady

Gminy Wierzbinek
68. XXV/262/21 30.11.2021 ustalenia diet dla sołtysów Gminy Wierzbinek
69. XXVI/263/21 21.12.2021 nabycia  nieruchomości  niezabudowanych

oznaczonych numerami  ewidencyjnymi działek  76  o
pow. 0,3700 ha, 75 o pow. 0,3800 ha i 77 o pow. 3700
ha położonych w obrębie ewidencyjnym   Chlebowo,
gm. Wierzbinek

70. XXVI/264/21 21.12.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  działki  oznaczone  numerami
ewidencyjnymi  50  i  51  położone  w  obrębie
geodezyjnym Racięcin Kolonia

71. XXVI/265/21 21.12.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 74 położonej  w obrębie geodezyjnym
Stara Ruda

72. XXVI/266/21 21.12.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 242 położonej w obrębie geodezyjnym
Morzyczyn

73. XXVI/267/21 21.12.2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  części  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym  301/11  położonej  w  obrębie
geodezyjnym Mąkoszyn

74. XXVI/268/21 21.12.2021 wyrażenia zgody  na wydzierżawienie gruntu na czas
określony  –  działki  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym 159 położonej w obrębie geodezyjnym
Kazubek

75. XXVI/269/21 21.12.2021 wyrażenia zgody  na dzierżawę budynku usługowego
wraz z gruntem  położonego na działce oznaczonej nr
ewidencyjnym  60/37  w  obrębie  geodezyjnym
Chlebowo pod działalność weterynaryjną

76. XXVI/270/21 21.12.2021 wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  lokalu  usługowego
wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr
ewidencyjnym  463/2  w  obrębie  geodezyjnym
Mąkoszyn pod działalność służby zdrowia

77. XXVI/271/21 21.12.2021 wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu usługowego nr 9
wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr

14



ewidencyjnym  129  w  obrębie  geodezyjnym  Sadlno
pod działalność służby zdrowia

78. XXVI/272/21 21.12.2021 wyrażenia zgody na dzierżawę lokal usługowego nr 10
wraz z gruntem położonego na działce oznaczonej nr
ewidencyjnym  129  w  obrębie  geodezyjnym  Sadlno 
pod działalność medyczną

79. XXVI/273/21 21.12.2021 przyjęcia  Gminnego  Programu  Wsparcia  Rodziny w
Gminie Wierzbinek na lata 2022-2024

80. XXVI/274/21 21.12.2021 zmian w budżecie na rok 2021
81. XXVI/275/21 21.12.2021 uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbinek na
rok 2022

82. XXVI/276/21 21.12.2021 zaliczenia  dróg  położonych  na  terenie  gminy  do
kategorii dróg gminnych

83. XXVI/277/21 21.12.2021 pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
z  pobranej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

84. XXVII/278/21 28.12.2021 zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Wierzbinek na lata 2021 – 2028

85. XXVII/279/21 28.12.2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021
86. XXVII/280/21 28.12.2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek

na lata 2022 – 2030.

87. XXVII/281/21 28.12.2021 uchwały budżetowej na rok 2022
XXVII/282/21 28.12.2021 pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami

komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących
z  pobranej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi

88. XXVII/283/21 28.12.2021 określenia  wymagań  jakie  powinien  spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt a także grzebowiska i  spalarni
zwłok  zwierzęcych  i  ich  części  na  terenie  gminy
Wierzbinek

89. XXVII/284/21 28.12.2021 ustalenia  wykazu  wydatków  niewygasających  z
upływem  roku  budżetowego  2021  oraz  ustalenia
ostatecznego terminu ich wydatkowania
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IV. DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU GMINY 

4.1.  Zestawienie  wydanych  przez  pracowników  Urzędu  Gminy  w  Wierzbinku  decyzji,

zaświadczeń oraz innych dokumentów w 2021 r.

Dokumenty

Decyzje
postanowienia

Zaświadczenia
odpisy\wypisy
upoważnienia

Upoważnienia\
pełnomocnictwa

Zarządzenia Wnioski 
o informację 
publiczną

3847 580 3 60 43

4.2 Statystyki Urzędu Sanu Cywilnego

Sporządzone akty urodzenia w tym:
- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje)
- dzieci urodzone na terenie gminy Wierzbinek 

2
0

Sporządzone akty małżeństw w tym:
- konkordatowe (śluby kościelne)
- cywilne
- zagraniczne (transkrypcje)

37
12
0

Sporządzone akty zgonu w tym:
- na terenie gminy Wierzbinek 
- zgon za granicą (transkrypcje)

44
1

Ilość  par  małżeńskich  odznaczonych  medalami  za  długoletnie  pożycie
małżeńskie

12

Wydano łącznie 1055 odpisów aktów stanu cywilnego w tym:
- odpisów skróconych
- odpisów zupełnych
- odpisów wielojęzycznych

952
27
76

Liczba wydanych dowodów osobistych 369
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Dnia  17  września  2021  r.  Pan  Wójt  dokonał  aktu  dekoracji  12  par
małżeńskich  Medalami  za  Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie  nadane  im  przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Najstarsza mieszkanka gminy Pani Natalia Jóźwiak w 2021 r. obchodziła swoje setne urodziny. Z
tej okazji  życzenia zdrowia, pomyślności oraz pogody ducha Jubilatce przekazał Wójt Gminy
Wierzbinek Paweł  Szczepankiewicz wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Wierzbinku  Marią  Szymańską.  Jubilatka   otrzymała  także  list  gratulacyjny od  Prezesa  Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego. Niestety Pani Natalia Jóźwiak zmarła 17.10.2021 r.
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V. PRZEDSIĘBIORCY

Działalność  gospodarcza  w  Gminie  Wierzbinek  koncentruje  się  wokół  następujących
gałęzi  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności:   budownictwo,  transport  pozostała  działalność
usługowa. 

Aktualna  baza  przedsiębiorców znajduje  się  w Centralnej  Ewidencji  Informacji  Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (aktualnie
Minister  Przedsiębiorczości  i  Technologii),  która  jest  ogólnodostępna.  Rejestracji  w  CEIDG
dokonują urzędy gmin jako zadanie zlecone. Według danych z CEIDG na dzień 31.12.2021 r.
na  terenie  Gminy  Wierzbinek  prowadziło  działalność  289  przedsiębiorców  zarejestrowanych
w ewidencji.

Tabela  Liczba złożonych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Rodzaj wniosku Liczba wniosków
założenie 48
zmiana wpisu 66
zmiana z zawieszeniem 25
zmiana ze wznowieniem 12
zmiana z zakończeniem 6
zakończenie 14
RAZEM 171
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Źródło:  Opracowanie  własne  na  podstawie  danych  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o
Działalności Gospodarczej

VI. MAJĄTEK I MIENIE GMINY

6.1.  Gospodarka gruntami i budynkami

Zgodnie  przepisami  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) mieniem komunalnym (gminnym) jest własność i inne prawa
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób
prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

         Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień 31.12.2021 r.
własność Gminy Wierzbinek  stanowiły grunty o ogólnej powierzchni 345, 462 ha (w tym oddane
w  użytkowanie  wieczyste  0,8031ha.  ha).  Ponadto  w  2021  roku  Gmina  Wierzbinek  była
użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 0,15 ha (działka oznaczona nr ewidencyjnym
60/25 obręb geodezyjny  Chlebowo) 
 
Gospodarka      gminnym     zasobem    nieruchomości    polega      na    wykonywaniu
różnorodnych czynności  o  charakterze   faktycznym  i  prawnym  względem   nieruchomości,
prowadzących  do optymalnego  ich  wykorzystania,  dla    realizacji    celów   publicznych,
możliwych    do  osiągnięcia  dochodów    w      związku    z   określonym    sposobem
rozdysponowania   mienia. Gospodarowanie nieruchomościami polega na:
                                                                
1)  powiększaniu   gminnego  zasobu  nieruchomości  poprzez  m.in.:  komunalizację,  nabycie,
zamianę, darowizny, spadki, wywłaszczenie,    
                                                                                                       
2) wykorzystaniu   posiadanych   w   zasobie  nieruchomości do realizacji przyjętych zadań
poprzez   m.   in.  oddanie   w    dzierżawę,   najem,   użyczenie,   trwały    zarząd, obciążanie
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nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,                                                            
3) wyłączaniu z gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in. sprzedaż, oddanie w użytkowanie
wieczyste,  zamianę,  darowiznę  na  cele  publiczne,  wniesienie   nieruchomości  jako  wkład
pieniężny do spółek.

6.2. Gospodarka  nieruchomościami – sprzedaż nieruchomości 

W 2021r. Gmina Wierzbinek sprzedała n/w nieruchomości:
1. działka nr 124 o pow. 0,2300 ha położona w obrębie Galczyce, gm. Wierzbinek
2. działka nr 176 o pow. 0,0390 ha położona w obrębie Zakrzewek, gm. Wierzbinek
3. działka nr 182 o pow. 0,0301 ha położona w obrębie Zakrzewek, gm. Wierzbinek
4. działka nr 177 o pow. 0,0352 ha położona w obrębie Zakrzewek, gm. Wierzbinek
5. działka nr 184 o pow. 0,0354 ha położona w obrębie Zakrzewek, gm. Wierzbinek
6. lokal mieszkalny usytuowany na działce nr 93/2 o pow. 0,1612 ha położony w obrębie

Kalina, gm. Wierzbinek 
7. działka nr 180/1 o pow. 0,4000 ha położona w obrębie Nykiel, gm. Wierzbinek
8. działka nr 209 o pow. 0,0800 ha położona w obrębie Tomisławice, gm. Wierzbinek
9. działka nr 119 o pow. 0,1000 ha położona w obrębie Tomisławice, gm. Wierzbinek
10. działka nr 17 o pow. 0,0700 ha położona w obrębie Palmowo, gm. Wierzbinek
11. działka nr 18/1 o pow. 0,0600 ha położona w obrębie Palmowo, gm. Wierzbinek
12. działka nr 230 o pow. 0,2000 ha położona w obrębie Tomisławice, gm. Wierzbinek
13. działka nr 239 o pow. 0,0800 ha położona w obrębie Tomisławice, gm. Wierzbinek
14. działka nr 154 o pow. 0,0800 ha położona w obrębie Palmowo, gm. Wierzbinek

6.3. Gospodarka nieruchomościami – zakup i nabycie nieruchomości 

W 2021r. Gmina Wierzbinek zakupiła n/w nieruchomości:
1. działka nr 76 o pow. 0,3700 ha, położona w obrębie Chlebowo, gm. Wierzbinek
2. działa nr 75 o pow. 0,3800 ha, położona w obrębie Chlebowo, gm. Wierzbinek
3. działka nr 77 o pow. 0,3700 ha, położona w obrębie Chlebowo, gm. Wierzbinek
4. działka nr  181/2 o pow. 0,0778 ha połozona w obrębie  Tomisławice gm. Wierzbinek
5. działka nr  165 opow.  0,0300 ha położona w obrębie Zakrzewek gm. Wierzbinek

Gmina Wierzbinek nabyła w drodze komunalizacji  nieruchomości  położone w obrębie
geodezyjnym Stara Ruda   działki ewidencyjne oznaczone nr 1 o powierzchni 0,9200 ha oraz   3/3
o powierzchni 0,4600 ha , obręb geodezyjny Zaryń działkę numer 391 o pow. 0,1367 ha.
W drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości Gmina Wierzbinek nabyła  od Krajowego
Ośrodka  Wsparcia  Rolniczego następujące działki: w obrębie geodezyjnym Synogać  działki  o
numerze ewidencyjnym 242/10 o powierzchni 0,6200 ha , 242/11 o powierzchni 0,6800 ha oraz
nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Ruszkówek działkę o numerze ewidencyjnym
50/1 o powierzchni 0,2700 ha.  Nabyta została również działka na podstawie decyzji podziałowej
Wójta Gminy Wierzbinek G.6831.7.2021.IN położona w obrębie geodezyjnym Łysek o numerze
ewidencyjnym  212/5 o powierzchni 0,0179 ha. 

6.4. Gospodarka nieruchomościami – najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd

Na dzień 31 grudnia 2021 roku obowiązywało:                   
• 31  umów  dotyczących  dzierżawy  gruntów  rolnych  i  gruntów  dzierżawionych
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na działalność pozarolniczą, 
• na  terenie  gminy  Wierzbinek  jest  również  12.833  ha  terenów  łowieckich

wydzierżawianych  obwodom  łowieckim  działającym  na  terenie  gminy:  
Koło łowieckie nr 30 ,, Hubertus" Konin, Koło łowieckie nr 12 ,, Jeleń" Zaryń i Koło
łowieckie nr 48 ,, Samura" Wola Wapowska; 

• 20 umów najmu na lokale mieszkalne, garaże i pomieszczenia gospodarcze

• 8 umów najmu i dzierżaw na lokale użytkowe, w tym 4 umowy dotyczyły podmiotów
prowadzących działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (gabinety lekarskie
i gabinety stomatologiczne),  pozostałe umowy  dotyczyły wynajmu lokali komunalnych
na cele  związane  z  działalnością  handlową,  weterynaryjną  i  usługową (biuro  geodety
i punkt PZU)

• 13  umów  użyczenia  nieruchomości  zawartych  z  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi,
3  z  sołectwami,  3  z  Gminną  Biblioteką  Publiczną  w  Wierzbinku,  2  z  Gminnym
Ośrodkiem  Kultury  w  Wierzbinku,  2  z  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej
Sp.  z  o.o.  w Wierzbinku,  2  z  Parafią  Rzymskokatolicką  w Sadlnie,  2  z   placówkami
oświaty, 1 z  osobą fizyczną (na kontener w celach mieszkalnych), 3 ze stowarzyszeniami,
1 z Powiatem Konińskim

• Gmina  ma  również   umowy  użyczenia,  w  których  jest  stroną  biorącą  w  użyczenie
(3  zawarte  z  Parafią  Rzymskokatolicką  w  Sadlnie,  1  z  OSP Ziemięcin  i  2  z  osobą
prywatną na grunt pod plac zabaw i pod kontener)

• 4  decyzje  przekazujące  nieruchomości  w  trwały  zarząd  (działki  z  przeznaczeniem
pod działalność oświatową)

VII. BUDŻET GMINY WIERZBINEK 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z
2021, poz 1372) Wójt Gminy Wierzbinek przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku
2021. 

7.1.  Sprawozdanie z budżetu

Budżet  Gminy  Wierzbinek  na  2021  rok  został  uchwalony  przez  Radę  Gminy  Wierzbinek
Uchwałą  Nr  XVII/194/2022  w  dniu  22  grudnia  2020  roku.  Dochody  uchwalono  na  kwotę
38 221 872,00 zł, wydatki na kwotę 42 722 862,00 złotych.   Na 31 grudnia 2021 roku po stronie
wykonania wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 4 388 551,88 złotych.
Zadłużenie Gminy Wierzbinek na dzień 1 styczeń 2021 roku wynosiło 7 448 000,00zł w trakcie
roku  budżetowego  zadłużenie  uległo  zwiększeniu  o  zaciągnięty  kredyt  długoterminowy
w wysokości   2 000 000,00  zł  i  zmniejszeniu  o  kwotę  1  799 000,00  zł  spłaty rat  kredytów.
Na koniec 2021 roku zadłużenie Gminy Wierzbinek wynosiło 7 649 000,00 zł.

W roku 2021 dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w kwocie 51 741 616,24
zł co stanowi 106,55% planu rocznego wynoszącego 48 560 189,20 zł.
Plan dochodów budżetu od 1 stycznia 2021 roku został zwiększony o kwotę 10 338 327,20 zł.
Dochody  bieżące  na  zaplanowaną  kwotę  40 950 329,09  zł  wykonano  42 348 124,67zł  tj.
103,41%, a dochody majątkowe na plan 7 609 860,11 zł wykonano w kwocie 9 393 491,57 zł tj.
123,44 %.
Ogółem  wydatki  budżetu  gminy  na  dzień  31  grudnia  2021  roku  zaplanowano  na  kwotę
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49 846 010,79 zł,  wykonano w wysokości 47 353 064,36zł, co stanowi 95,00 % planu z tego:
wydatki bieżące na plan 38 891 262,04 zł  wykonano 37 377 099,75 zł  tj.  96,11 %, a wydatki
majątkowe na plan 10 954 748,75 zł wykonano  9 975 964,61zł tj. 91,07 %.
Wynik  operacyjny  z  wykonania  budżetu  2019  roku  stanowiący  różnicę  między  dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowi kwotę dodatnią w wysokości 4 971 024,92 zł przy
planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości   2 059 067,05 zł.
W gminie Wierzbinek zrealizowano  ze środków zewnętrznych następujące inwestycje:

• Przebudowa  drogi  gminnej  Chlebowo-Zakrzewek  w  ramach  Rządowego  Funduszu
Inwestycji Lokalnych 487 912,00 zł ( wartość całego zadania 507 843,85zł)

• Przebudowa  drogi  gminnej  Julianowo  -  Galczyce  w  ramach  Rządowego  Funduszu
Inwestycji Lokalnych 149 288,00 zł 

• Przebudowa  drogi  gminnej   Synogać  -  Zielonka  w  ramach  Rządowego  Funduszu
Inwestycji Lokalnych 162 800,00 zł 

• Przebudowa  drogi  gminnej  Trzciniec  w  ramach  Rządowego  Funduszu  Inwestycji
Lokalnych 75 000,00 zł ( wartość całego zadania 109 122,87 zł)

• Przebudowa drogi gminnej Walerianowo - Witkowice w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych 125 000,00 zł ( wartość całego zadania 135 776,25zł)

• Przebudowa drogi gminnej Władysławowo w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych 100 000,00 zł ( wartość całego zadania 107 501,20zł)

• Przebudowa  drogi  gminnej   Zamość  –  Morzyce  w  ramach  Rządowego  Funduszu
Inwestycji Lokalnych 200 000,00 zł (wartość całego zadania 234 328,06zł)

• Budowa  Strażnicy  OSP w Wierzbinku  wraz  z  zagospodarowaniem terenu  w  ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

• Modernizacja XIX – wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu
Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki
pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych

• Rewitalizacja XIX wiecznego zabytkowego parku w Wierzbinku z ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych 400 000,00 zł

• Budowa  dróg  dojazdowych  w  miejscowości  Zakrzewek,  Głębockie-Nowa  Ruda
w ramach środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego

• Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek
Ponadto:

• udzielono  dotacji  celowej  dla  jednostek  OSP (Boguszyce,  Broniszewo,  Ziemięcin)
na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach

• udzielono również  dotacji  dla  OSP Wierzbinek na  zakup hydraulicznego urządzenia
ratowniczego,  oraz  na  oprzyrządowanie  zestawu  hydraulicznego,  a  także  na  zakup
wyposażenia wozów strażackich, 

• udzielono  pomocy  finansowej  na  Budowę  chodnika  przy  drodze  powiatowej
Sadlno-Morzyczyn

• dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sompolnie

• zakupiono ubrania dla członków jednostek  OSP z terenu gminy Wierzbinek z Funduszu

• Sprawiedliwości -Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej
• wyposażono salę do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej

im.Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie
• realizowano zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą

Poznaj Polskę
• realizowano  zadania  polegające  na  rozwijaniu  szkolnej  infrastruktury   w  ramach

programu  Laboratoria  przyszłości  -środki  pochodzące  z  Funduszu  Przeciwdziałania
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COVID-19
• realizowano  zadania  ze  środków  na  działania  promocyjne  w  sprawie  szczepień

przeciwko  COVID-19  oraz  ze  środków  na  transport  osób  do  punktów  szczepień
przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz funkcjonowanie infolinii

• uzupełniono księgozbiory w bibliotekach szkolnych, zakupiono nowości wydawnicze w
ramach programu  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

• ze środków z NFOŚiGW zrealizowano przedsięwzięcie pn. Usuwanie odpadów z folii
rolniczych,siatki  i  sznurka  do owijania  balotów,opakowań po nawozach i  typu BIG
BAG.

VIII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W 2021r.  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego  objętych  było  16%
powierzchni gminy. 

Uchwałą nr XXI/230/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 sierpnia 2021r. przystąpiono
do  sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wierzbinek. Planowany termin zakończenia prac planistycznych: grudzień 2022r.

W 2021r.  wydano  5 decyzji  o  ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla
przedsięwzięć polegających na:

1. budowie urządzenia melioracji wodnych – rowów nawadniających w ramach zadania pn.
„Odtwarzanie siedlisk lasów wilgotnych – retencja wodna – przeciwdziałanie skutkom
suszy  w  Leśnictwie  Belny”  na  działkach  nr  5084,  43  i  335  położonych  w  obrębie
0029 Synogać, gmina Wierzbinek ;

2. przebudowie  istniejącej  napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  WN-110  kV  na
nieruchomościach oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi działek:
◦ 228, 248, 226, 258/4, 225, 224/1, 234, 241, 242, 243, 244, 240, 237, 238, 239, 216,

214, 215, 213, 145, 199/1, 198/1, 151/3, 152/3, 153/3, 154/3, 155/3, 156/1, 156/5,
157/3,  158/3,  254/3,  159/5,  159/4,  164/4,  161/10,  161/11,  165/2,  167,  166/2
położonych w obrębie ewidencyjnym Nykiel, gm. Wierzbinek;

◦ 56/2, 55, 40/8, 40/12, 41/8, 41/13, 41/18, 46/5, 51/5, 76/3, 77/3, 78/2, 84, 81/2, 83/5,
105,  188,  187,  186/3,  191/10,  191/14,  191/15,  191/18,  191/17,  191/7,  191/2
położonych w obrębie ewidencyjnym Teresewo, gm. Wierzbinek;

3. budowie  kablowej  linii  elektroenergetycznej  nn  0,4 kV,  wymiany  transformatora  oraz
wymiany  rozdzielni  stacyjnej  na  działkach  nr  25/2,  25/1,  54,  62/3,  62/5  położonych
w obrębie geodezyjnym 0016 Morzyczyn, gmina Wierzbinek;

4. budowie sieci wodociągowej w miejscowości Łysek na działkach nr ew.  21, 87 i 88/8 –

23



obręb 0014 Łysek, gmina Wierzbinek;
5. budowie sieci wodociągowej w miejscowości Łysek na działkach nr ew.  104/21 i 104/4 –

obręb 0014 Łysek, gmina Wierzbinek

W 2021r. wydano 77 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
1. 32 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2. 15 decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i

ogrodniczych 
3. 28 decyzje dotyczące budowy farm fotowoltaicznych;
4. 2 decyzje dotyczące pozostałej  zabudowy (w tym zabudowy produkcyjnej i obiektami

infrastruktury technicznej – wieża ppoż.).

Ponadto Wójt Gminy Wierzbinek odmówił w jednym przypadku ustalenia warunków zabudowy
(z powodu braku pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji), a w dwóch sytuacjach Wójt Gminy
umorzył postępowania na wniosek Inwestorów.

IX. DROGI  

Rok 2021 wpisuje się w tendencję wzrostu nakładów przeznaczonych na inwestycje – na
same drogi w budżecie na 2021 rok przeznaczono kwotę  5 476 785,18  zł. Jest to kontynuacja
prowadzonych   wydatków na  inwestycje  w zakresie  dróg gminnych.  Pozwala  to  na  sprawne
realizowanie założeń w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy – począwszy
od  projektowania,  przez  uzyskiwanie  dofinansowań  zewnętrznych  i  późniejszą  realizację
inwestycji.  Inwestycje drogowe były przeprowadzone w  następujących miejscowościach: 
- Sadlno 
- Zaborowo/Nockie Holendry -Morzyczyn 
- Wilcza -Kłoda- Ruszkówek 
- Chlebowo -Zakrzewek 
- Głębockie -Nowa Ruda 
- Julianowo -Galczyce
- Palmowo 
- Synogać -Zielonka 
- Trzciniec 
- Kolonia Racięcin  
- Kryszkowice -Galczyce 
- Racięcin 
- Sosnówka 
- Sumin 
- Zakrzewek 
- Ziemięcin -Słomkowo 
- Walerianowo -Witkowice 

24



- Władysławowo 
- Zamość -Morzyce  
-  Dobra Wola 
- Tomisławice – Stanisławowo 

W 2021  roku  wybudowano  ścieżkę  rowerową wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  nr  263   o
długości 933m,  rozpoczęto również  budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr
266 o długości 1949m, planowany termin zakończenia tej inwestycji to 2022 rok.  

 

X. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

10.1. Utrzymanie zieleni

Tereny zieleni gminnej zajmują powierzchnię 6,00 ha, są to 3 parki wiejskie w miejscowościach:
Wierzbinek, Kryszkowice i Racięcin. Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni wiejskiej
wykonywane były poprzez: 

• koszenie trawy i pozostałej roślinności;
• dokonywaniu nasadzeń drzew i krzewów;
• pielęgnację krzewów i pielęgnacyjne cięcia drzew;
• usuwanie drzew obumarłych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;

utrzymanie ławek i koszy parkowych w estetycznym wyglądzie.

10.2 Oczyszczanie gminy 

Gmina Wierzbinek utrzymuje 161,994 km dróg gminnych. Utrzymanie dróg, ulic i  placów w
okresie letnim polega na: 

• oczyszczaniu ulic, chodników i palców; 
• koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach wraz z ich zbieraniem; 
• zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych; 
• malowaniu i konserwowaniu ławek ustawionych przy chodnikach; 
• oczyszczaniu wpustów ulicznych w ramach bieżących potrzeb; 
• malowaniu przystanków. 
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Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym: 
• odśnieżaniu ulic oraz podległych chodników i placów; 
• zwalczaniu gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej; 
• opróżnianiu koszy ulicznych; 
• utrzymaniu  w  czystości  ulic,  chodników  i  placów  przypadku  występowania

korzystnych warunków atmosferycznych. 
 

10.3. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 

10.3.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

W  ramach  gminnego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  gmina  prowadzi
działania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych.  W  wyniku  przeprowadzonego  przetargu  wyłoniono  wykonawcę  wyżej
wymienionej  usługi,  którym  jest  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w
Wierzbinku.  W  ramach  zawartej  umowy  wykonawca  zapewnia  mieszkańcom  możliwość
bezpłatnego użyczenia pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz udostępnia worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, tj.
papier,  szkło,  tworzywa sztuczne  (łącznie  z  metalami  i  opdadami  wielomateriałowymi)  oraz
bioodpady. W ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane są również popioły,
żużle i pyły z kotłów domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy mieszkańcy
zobowiązani  są  do  selektywnego  gromadzenia  odpadów  komunalnych.  Dla  właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady we
własnych  kompostownikach  wprowadzono  zwolnienie  w  opłacie  z  tytułu  gospodarowania
odpadami  komunalnymi  w  wysokości  2,00  zł/miesiąc  od  mieszkańca.  W  2021  roku
ouruchomiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce, którego budowa
dofinanosowana była  ze  środków UE w ramach Działania  4.2  Gospodarka  odpadami,  4.2.1
Tworzenie  kompleksowych  systemów gospodarki  odpadami  komunalnymi  oraz  uzupełnianie
istniejących WRPO. Operatorem PSZOK-u jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z
o.o.  w  Wierzbinku.  Do  punktu  mieszkańcy  gminy  w  ramach  ponoszonej  opłaty  za
gospodarowanie odpadami moga oddać m. in. odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki,
zużyty sprzęt RTV i AGD, opony od samochodów osobowych i inne odpady problemowe.

W 2021 r. na terenie Gminy Wierzbinek zrealizowano projekt finansowany ze środków
NFOŚiGW w Warszawie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów,  opakowań po nawozach i  typu Big  Bag".  W ramach projektu  zebrano 167,170 Mg
odpadów rolniczych.  Z  mozliwości  przekazania  odpadów  w  ramach  projektu  skorzystało  87
rolników z terenu Gminy Wirzbinek.

10.3.3. Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych  

W 2021 roku na terenie gminy Wierzbinek usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i
gospodarczych realizowane było w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z  terenu  powiatu  konińskiego-kontynuacja”.  Podobnie  jak  w  latach  poprzednich  właściciele
nieruchomości  zgłaszali  zapotrzebowanie  na  usunięcie  azbestu  do  Starostwa  Powiatowego  w
Koninie.  Zgodnie  ze  złożonymi  wnioskami  dofinansowanie  mogło  obejmować  demontaż,
transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych lub tylko transport i utylizację jeżeli demontaż
zorganizowany był przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie. 
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Z terenu gminy Wierzbinek w 2021 roku usunięto 55 840,00 kg płyt azbestowo-cementowych
stosowanych w budownictwie.    

10.3.4. Gospodarka ściekowa.

Na terenie gminy Wierzbinek w 2021 r. przy udziale dotacji ze środków budżetu gminy powstało
18  nowych  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Zgodnie  ze  sprawozdaniami  podmiotów
prowadzących  działalność  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu
nieczystości ciekłych w roku 2021 z terenu gminy Wierzbinek odebrano i przekazano do stacji

zlewnych 8245,50 m3 ścieków bytowych oraz 76,90 m3 ścieków przemysłowych. Część tych
ścieków trafiła do stacji zlewnych biologicznych oczyszczalni gminnych.
Na terenie gminy Wierzbinek istnieją i funkcjonują dwie biologiczne kontenerowe oczyszczalnie
ścieków, w Sadlnie oraz w Wierzbinku. Tylko w tych miejscowościach funkcjonuje kanalizacja
sanitarna z przepompowniami o łącznej długości 7,31 km. 

XI. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIERZBINKU

Na terenie  gminy działa  Gminna Biblioteka  Publiczna  w Wierzbinku wraz  z  Filiami  
w Morzyczynie,  Sadlnie  i  Zaryniu.  Na potrzeby osób niepełnosprawnych przystosowana jest
biblioteka  główna,  która  wyposażona  jest  w  windę  oraz  posiada  dostosowane  dla  osób
niepełnosprawnych pomieszczenia wewnątrz biblioteki.

Księgozbiór  biblioteki  w  2021  roku  wyniósł  –  41641  woluminów.  W  bibliotece
zarejestrowanych było łącznie 807 czytelników:

Wierzbinek 342 czytelników

Morzyczyn 142 czytelników

Sadlno 178 czytelników
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Zaryń 145 czytelników
W ciągu roku roku wypożyczono łącznie ze wszystkich bibliotek 13 880 woluminów. W

bibliotekach zatrudnionych było 6 pracowników tj.  dyrektor,  4 pracownice na pełen etat  oraz
księgowa na 0,25 etatu.

W bibliotekach dla użytkowników przeznaczonych jest 12 komputerów:

Wierzbinek 4

Morzyczyn 2

Sadlno 2

Zaryń 4

Dostęp  do  szerokopasmowego  internetu  posiada  biblioteka  główna.  Katalog  on-line
posiadają wszystkie biblioteki. Na koniec 2021 roku skomputeryzowano 99,6% księgozbioru.
W trakcie roku w bibliotece oraz filiach odbywają się lekcje biblioteczne, konkursy czy spotkania
autorskie, które mają promować czytelnictwo wśród mieszkańców gminy.
Biblioteka brała m. in. udział w ogólnopolskich akcjach takich jak:

- Mała książka- wielki człowiek;
- Narodowe Czytanie;
- Tydz Czytania Dzieciom;
- Podaruj wiersz;
- Noc bibliotek;
- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek;
- Dzień Głośnego  Czytania.

                   Mikołajki Noc Bibliotek                                            Dzień Pluszowego Misia    

W trakcie zorganizowano wiele warsztatów kreatywnych, żywieniowych, florystycznych
czy pszczelarskich, w  których uczestniczą zarówno dzieci, jak i dorośli. To doskonała okazja do

rozwijania
umiejętności oraz
doskonalenia swojej
wiedzy.
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    Warsztaty pszczelarskie  

Warsztaty żywieniowe
Zorganizowany  został  także  konkurs  „Wielkanocny  koszyczek”  oraz  konkurs

fotograficzny „Wiosenne inspiracje z książką”, którego celem było wykazanie się kreatywnością
oraz umiejętnościami twórczymi wśród osób biorących udział w konkursie.

   

Konkurs „Wiosenne inspiracje z książką”                      Konkurs ”Wielkanocny koszyczek”  

Dla seniorów zorganizowano kurs komputerowy Senior 65 + w ramach projektu Cyfrowa
Wielkopolska. Podczas szkolenia, seniorzy poznawali tajniki obsługi komputera oraz wszelkie
zagrożenia  związane  z  użytkowaniem  komputera  w  sieci.  Po  ukończonym  kursie  wszyscy
uczestnicy otrzymali tablet na własność. W sumie z projektu skorzystało 20 seniorów z naszej
gminy.
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Warsztaty komputerowe Senior 65+

Po  raz  trzeci  biblioteka  zorganizowała  Gminny  Rajd  Rowerowy,  którego  celem  była
integracja lokalnej  społeczności  oraz promowanie aktywności  fizycznej  jako formy spędzania
czasu wolnego przez mieszkańców gminy. Trasa rajdu rozpoczynała się w Wierzbinku i liczyła 18
km,  z  metą  w  Zakrzewku,  gdzie  na  wszystkich  czekał  grill.  Latem  zorganizowany  został
jednodniowy wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej dla 150 osób.

 

Gminny Rajd Rowerowy

W trakcie roku w bibliotece odbywały się kursy j.  angielskiego na Poziomie A1 i A2
w  wymiarze  120  godzin.  Zakończyły  się  egzaminem  zewnętrznym,  dającym  możliwość
otrzymania certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie.

Dla dzieci odbywały się cyklicznie Lego warsztaty. Jest to forma nauki poprzez zabawę,
z której korzystały dzieci w wieku 6-11 lat.
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Lego warsztaty

W maju z okazji urodzin Papieża Jana Pawła II, biblioteka zorganizowała Koncert Papieski, a w
październiku  koncert  z  okazji  beatyfikacji  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego.
Uroczystość odbyła się w kościele w Sadlnie.

 

Koncert papieski

31



Koncert z okazji beatyfikacji Kardynała S. Wyszyńskiego

Biblioteka brała udział w projekcie Dziedzictwo obok mnie, który polegał na stworzeniu
internetowego  katalogu  Gminnych  Cudów  Regionu.  W projekcie  tym  zostało  opisane  różne
obiekty i elementy dziedzictwa czy działania związane z naszą gminą.

Gminne Cuda Regionu

Biblioteka  współpracuje  z  różnymi  instytucjami  z  terenu  naszej  gminy,  szkołami,
przedszkolem, Klubem Seniora, OREW – em w Sadlnie.

 11.1. Kino za Rogiem w Boguszycach

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Wierzbinku  prowadzi  także  Kino  za  Rogiem
w Boguszycach, które znajduje się na Hali Sportowej w Boguszycach. Kino rozpoczęło swoją
działalność  w styczniu  2020 roku.  Jest  to  małe  lokalne  kino  społecznościowe  na  30  miejsc.
W  trakcie  roku  kino  ze  względu  na  pandemię,  było  zamknięte  przez  cztery  miesiące,
a  w  pozostałych  miesiącach  działało  przy  50  %  obsadzie  miejsc.  Mimo  ograniczeń  kino
odwiedziło łącznie 1333 widzów.

W  trakcie  roku  odbyły  się  133  seanse,  w  tym   66  seansów  szkolnych,  z  których
skorzystały dzieci zarówno z gminy Wierzbinek, jak i z gminy Piotrkowa Kujawski.  W kinie
odbyły się także 4 seanse na życzenie (w tym wieczór panieński) oraz szkolenie on-line podczas
Spisu Powszechnego.
Dużym zainteresowaniem cieszy się cykl Wielka Sztuka za Rogiem,  np. retransmisja  koncertu
Andre  Rieu,  która  zawsze gromadzi  miłośników muzyki  poważnej  na trwającym prawie  trzy
godziny koncercie.
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Szkolenie w trakcie Spisu Powszechnego

 Seanse szkolne
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XII. GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIERZBINKU

12.1.  Dane ogólne 

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wierzbinku  stanowi  samorządową  instytucję  kultury  Gminy
Wierzbinek, który został utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Działalność  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Wierzbinku  w  roku  2021
zmierzała  głównie  w  kierunku  edukacji  artystycznej  i  korzystania  z  wielu  form  rozrywki  i
rekreacji.  Jak  co  roku,  zaplanowano  różnego  rodzaju  wydarzenia  plenerowe,  uroczystości
patriotyczne,  okolicznościowe,  wyjazdy,  przeglądy  oraz  inicjatywy  kulturalne,  sprzyjające
integracji  i  rozwojowi naszej  gminy.  Z uwagi  na trudny czas  pandemii  koronawirusa,   który
rozpoczął  się  z  początkiem marca 2020 roku i  wprowadzone obostrzenia w całym kraju,  nie
mogliśmy w pełni zrealizować założonych zadań programowych m.in Gminnego Dnia  Kobiet,
Ogólnopolskich  Targów  Wierzby  i  Wikliny  Salix,  Konferencji  Naukowej    nt.  Pogranicza
Kujawsko-Wielkopolskiego,  Gminnego  Dnia  Dziecka.  Mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  i
ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz
pracowników GOK.u, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje
dotyczące działalności ośrodka  dyrektor podejmował w porozumieniu z wójtem gminy.

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wierzbinku  od  listopada  wprowadził  ofertę  zajęć
edukacyjnych w nowej siedzibie tj. w zabytkowym pałacu, który został poddany gruntownemu
remontowi.  Parter  obiektu  użyczony  jest  odpłatnie  Filii  Radziejowskiej  Szkoły  Muzycznej,
natomiast piętro stanowi bazę lokalową dla działalności  kulturalnej.  Szachy,  zajęcia  wokalne,
rysunek, zajęcia  plastyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży,
które licznie  uczestniczą w spotkaniach. W pałacu odbywają się próby zespołu Echo Kujaw i
Gminnej Orkiestry Dętej. Planowane jest uruchomienie kolejnych zajęć tematycznych. 

W  2021  roku  wydano  dwa  numery  Gazety  "Sygnały  Wierzbinka"  kwietniowy
i grudniowy - każdy w nakładzie 1000 egzemplarzy.  
          W Gminnym  Ośrodku  Kultury  zatrudnione  są  3  osoby (stan  31  grudnia  2021  roku),
co  stanowi  2  i  1/4  etatu  w  tym:  dyrektor  1  etat,  księgowa  ½  etatu,  pracownik  świetlicy
¾ etatu.  
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12.2. Środki pozyskane z grantów 

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie 15 322,00 zł  w ramach poddziałania
„Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji
realizowanych w ramach projektu grantowego Amatorskie Zawody Zaprzęgowe z wikliną w tle.
Operacja polegała na zorganizowaniu imprezy integrującej lokalną społeczność w dniu 4 lipca
2021  r.  na   terenie  kompleksu  rekreacyjno-sportowego  w  Zakrzewku.  Zawody  zaprzęgowe
poprowadził sędzia ze Związku Hodowli Koni Wielkopolskich. Podczas imprezy plecionkarze
zaprezentowali  swoje  rękodzielnicze  wyroby,  przeprowadzili  warsztaty  wikliniarskie. Każdy
chętny, pod okiem mistrza mógł spróbować swoich sił w wyplataniu. Wydarzenie Amatorskie
Zawody Zaprzęgowe z wikliną w tle miało charakter ogólnodostępny i niekomercyjny.     

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku pozyskał dofinansowanie w wysokości 89 300,00
zł na doposażenie i  działania szkoleniowe w ramach programu  „Konwersja Cyfrowa Domów
Kultury” finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem
jest Narodowe Centrum Kultury.  Nasz Ośrodek znalazł   się wśród 200 beneficjentów z całej
Polski.
O  fundusze  starało  się  łącznie  1221  podmiotów.  W  ramach  projektu  „Zakup  wyposażenia
multimedialnego  dla  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Wierzbinku",  który  będzie  realizowany
do czerwca 2022, zaplanowane są szkolenia oraz doposażenie w sprzęt do prowadzenia działań
edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej  lub online m.in monitor interaktywny, pętla
indukcyjna, kamera PTZ, laptopy wraz z oprogramowaniem. 

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku bierze udział w projekcie pt. „Cyfryzacja GOK-
ów  -  podniesienie  kompetencji  cyfrowych  pracowników  gminnych  samorządowych  ośrodków
kultury z obszaru NUTS3 - koniński” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020,  który  jest  współfinansowany  ze  środków  UE.  Projekt  Ministerstwa  Cyfryzacji  i
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  polega  na  trzech  głównych  działaniach:
podniesienie  kompetencji  pracowników  GOK,  wyrównanie  szans  edukacyjnych  dzieci  i
młodzieży, wyposażenie w sprzęt. Pierwszy etap Projektu to grupowa nauka zagadnień z min. 2
obszarów  rozwoju  kompetencji  cyfrowych  -  szkolenia  dla  3  pracowników  gminnych
samorządowych instytucji kultury. 
Drugi  etap  Projektu obejmuje zajęcia  dla  co  najmniej  18-osobowej  grupy dzieci  i  młodzieży
prowadzone przez trenera i przeszkolonych pracowników instytucji kultury. 

Ponadto  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wierzbinku  aplikował  o  środki  z  Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska  na  zakup strojów ludowych dla  zespołów.
Wniosek pozytywnie przygotowany nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
                         

12.3.Wydarzenia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku:

1. Gminny finał WOŚP, Sadlno
2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, Zaryń (świetlica)   
3. Dożynki Gminno-Parafialne, Sadlno  
4. Cykl zajęć "Wakacje z Kulturą" Sadlno, Zaryń (świetlica)  
5. Zawody wędkarskie, Wierzbinek
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12.4.  Działalność zespołów oraz Gminnej Orkiestry Dętej w 2021 roku

Zespoły  działające  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Wierzbinku  tj.  Echo  Kujaw
i  Na  swojską  nutę  oraz  Gminna  Orkiestra  Dęta  reprezentowały  gminę  Wierzbinek
na imprezach o zasięgu lokalnym i regionalnym:

Gminna Orkiestra Dęta: uroczystość Bożego Ciała w Sadlnie, Jubileusz Kapłaństwa ks.
Stanisława  Kowalskiego,  Dożynki  Gminno-Parafialne  w  Sadlnie,  uroczystości  odpustowe  w
Mąkoszynie, Sadlnie i Izbicy Kuj., uroczystość Święta Niepodległości w Morzyczynie, Pasterka
w kościele w Sadlnie.          

Echo Kujaw: Festiwal Kultury „W stronę tradycji” w Kramsku, Koncert w Skansenie w Kłóbce,
Amatorskie  Zawody  Zaprzęgowe  w  Zakrzewku,  Dożynki  Gminne  w  Chodowie    Dożynki
Gminno-Parafialne w Sadlnie.  
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Działalność  zespołu  Kalinianki  jest  zawieszona  ze  względu  na  wakat  na  stanowisku
instruktora.

Na  Swojską  Nutę: Festiwal  Kultury  „W  stronę  tradycji”  w  Kramsku,
koncert  w  kościele  w  Sadlnie  z  okazji  beatyfikacji  kard.  S.  Wyszyńskiego,  Dożynki
Gminno-Parafialne w Sadlnie.   

Zespół  "Na  swojską  nutę"  uczestniczył  w  Festiwalu  Kultury  „W stronę  tradycji”  w
Kramsku,  gdzie  otrzymał  nagrodę.  Grupa  wzięła  udział  w  warsztatach  zorganizowanych
we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, które poprowadziła dr Arleta Nawrocka-
Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zespół Echo Kujaw natomiast
zdobył wyróżnienie. 

   

     

12.5. Działania prowadzone w świetlicy w Zaryniu

Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży a także zebrań sołeckich. Prowadzony
jest  także  odpłatny  wynajmem pomieszczeń  świetlicy.  Dla  dzieci  i  młodzieży  organizowano
systematycznie zajęcia i warsztaty plastyczne (zimowe dekoracje, konkurs wielkanocna palma,
kartka  bożonarodzeniowe  dla  podopiecznych  DPS  w  Izbicy  Kuj.,  warsztaty  pieczenia  i
dekorowania pierników) wycieczki mi.n do Torunia.     
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12.6.  Współpraca  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Wierzbinku  z  instytucjami  i

organizacjami  

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wierzbinku  współpracuje  z  organizacjami  i  instytucjami
działającymi  na  terenie  gminy  aktywnie  uczestnicząc  w  organizowanych  przez  nich
uroczystościach.  Ponadto  na  hali  sportowej  w  Boguszycach  odbywają  się  zajęcia  taneczne
prowadzone przez instruktora tańca z zespołami Sweet Dance i Sweet Dance Kids, Sweet  Dance
Junior.   
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XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

13.1. Dane ogólne 

System  edukacyjny,  aby  dobrze  spełniał  swoją  rolę  musi  być  dostosowany  do  bieżących
i przyszłych  potrzeb  danej  społeczności.  Dotyczy  to  zarówno  procesu  kształcenia,  opieki
i wychowania,  jak  i  warunków  w  jakich  ten  proces  się  odbywa.  Baza  materialna  placówek
oświatowych musi więc spełniać wszelkie wymogi i tym samym być przyjazna uczniom, również
tym  niepełnosprawnym.  W  roku  2021  szkoły  otrzymały  dofinansowanie  w  łącznej  kwocie
240 000,00 złotych z projektu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na unowocześnienie
bazy pomocy dydaktycznych.
Od początku roku 2021 funkcjonowało pięć publicznych szkół podstawowych oraz przedszkole
prowadzone przez jednostkę samorządu.  Ponadto działał Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-
Wychowawczy w Sadlnie prowadzony przez stowarzyszenie.

13.2. Baza lokalowa placówek oświatowych

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki i ich wyposażenie oraz dostępne dla uczniów obiekty
sportowe,  to  majątek  gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i  nauczycieli.  Stan  tej
infrastruktury  wpływa  na  warunki  nauczania  i  pośrednio  na  jej  efekty.  Kondycja  materialna
naszych placówek oświatowych jest bardzo zróżnicowana, bowiem mają one swoje siedziby w
budynkach,  które  budowane  były  w  różnych  okresach  i  wymagają  systematycznych  prac
remontowych  i modernizacyjnych,  a  sytuacja  finansowa  gminy  nie  pozwala  wydatkować
wystarczających kwot na sfinansowanie gruntownych remontów.

Z  gminnego  budżetu  corocznie  przeznacza  się  pewną  pulę  środków  na  wykonanie
najpilniejszych prac. Wszystkie budynki szkolne posiadają suche, czyste, bezpieczne i estetyczne
pomieszczenia,  a  bezpośrednie  otoczenie  jest  uporządkowane.  Samorząd  gminy,  w  miarę
możliwości wspomaga podległe placówki, pozyskując środki finansowe z różnych programów
oraz  instytucji.  Planowana  termomodernizacja  Szkoły  Podstawowej  im  Mikołaja  Kopernika
w Sadlnie rozpocznie się w 2022 roku.

Placówka
Sale

lekcyjne
Pracownie 

szkolne Biblioteka Świetlica
Pomieszczenie do prowadzenia

zajęć WF
kuchnia
stołówka gabinet

SP Boguszyce 9 1 1+1 hala 1

SP Morzyczyn 13 1 1 1 1 2 1

SP Sadlno 11 1 1 1 1 1

SP Zakrzewek 8 1 1 1

SP Zaryń 9 1 1 1 1

Przedszkole 4 1

RAZEM 54 4 5 1 6 5 2

Dane Sio 31.12.2021

13.3. Uczniowie w placówkach oświatowych

Procesy  demograficzne  bezpośrednio  wpływają  na  kształt  sieci  szkolnej,  na  wykorzystanie
budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. 
To przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych kosztów
nauczania.  Mała  ilości  uczniów,  co  prawda  przekłada  się  na  korzystniejsze  warunki  pracy
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nauczycieli,  pozwala  na  bardziej  zindywidualizowane  podejście  do  uczniów,  ale  znacznie
zwiększa koszty w danej szkole. Średnia wielkość oddziału klasowego ma bezpośredni wpływ na
koszty prowadzenia placówki szkolnej.

Liczba uczniów w placówkach

l.p. Wyszczególnienie 2019/2020 2020/2021 2021/2022

2

Szkoła Podstawowa w Zaryniu

liczba dzieci 95 85 86

liczba oddziałów 8 8 8

liczba dzieci na oddział 12 11 11

3

Szkoła Podstawowa im.. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

liczba dzieci 192 204 196

liczba oddziałów 12 12 12

liczba dzieci na oddział 16 17 16

4

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

liczba dzieci 114 101 101

liczba oddziałów 9 9 9

liczba dzieci na oddział 13 11 11

5

Szkoła Podstawowa im. Biskupa Romana Andrzejewskiego

liczba dzieci 187 175 168

liczba oddziałów 11 11 11

liczba dzieci na oddział 17 16 15

6

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach

liczba dzieci 53 136 151

liczba oddziałów 7 11 11

liczba dzieci na oddział 8 12 14

7

Gminne Przedszkole „ Żabka”

liczba dzieci 98 100 100

liczba oddziałów 4 4 4

liczba dzieci na oddział 25 25 25

8

ogółem uczniowie 825 801 802

ogółem oddziały 59 55 55

liczba dzieci na oddział - gmina 14 15 15
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Porównując liczbę uczniów w oddziałach klasowych w poszczególnych placówkach
można zauważyć,  iż liczba uczniów powyżej  15 występuje tylko w Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Sadlnie i w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego
podobnie jak w poprzednim roku.
Sytuacja  w  Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  Boguszycach  stopniowo  się  poprawia
natomiast w szkołach w Zaryniu oraz w Zakrzewku utrzymuje się na podobnym poziomie w
porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi 11 co dla dla organu prowadzącego nie jest korzystne,
gdyż koszty utrzymania tych placówek są znaczące. 
Zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne w Gminie Wierzbinek pozostaje  na maksymalnym
poziomie.

Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w roku szkolnym 2021/2022

Placówka

Nauczyciele Obsługa
Uczniowie 
na etat
nauczycielski

Uczniowie
na 
etat obsługi

osoba etat osoba etat

SP Boguszyce 29 22,27 4 4 7 34

SP Morzyczyn 35 29,30 7 6,5 6 25

SP Sadlno 31 25,37 4 4 8 51

SP Zakrzewek 30 19,00 3 3 5 34

SP Zaryń 21 15,50 5 5 6 21

Przedszkole 12 7,42 8 8 13 13

RAZEM 158 118,86 31 30,5 7 26
Dane SIO 30.09.2021
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Liczba uczniów przypadających na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski jest, obok średniej
wielkości  oddziału  klasowego,  najbardziej  powszechną miarą  efektywności  szkół  i  systemów
szkolnych. 
Wartością  wskaźnika  jakim jest  etat  przeliczeniowy można analizować racjonalność  poziomu
zatrudnienia w placówkach i  ocenić czy należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia
liczby  etatów.  Koszty  funkcjonowania  szkół  związane  są  przede  wszystkim  z  liczbami
nauczycielskich etatów.

Zestawienie liczy uczniów na etat nauczycielski i na oddział

Placówka
Uczniowie 
na etat
nauczycielski

Uczniowie na oddział

SP Boguszyce 7 14

SP Morzyczyn 6 15

SP Sadlno 9 16

SP Zakrzewek 7 11

SP Zaryń 6 11

Przedszkole 14 25
Stan na dzień 30.09.2021

57,03 % ogólnej liczby zatrudnionej kadry pedagogicznej w przeliczeniu na etaty w gminnych
placówkach oświatowych stanowią nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego, tj.
nauczyciele dyplomowani. Natomiast 26,31 % to nauczyciele mianowani, 15,81 % kontraktowi
i tylko 0,86 % stanowią nauczyciele stażyści.
Wszyscy nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich,  bądź zawodowych
wraz  z  przygotowaniem  pedagogicznym  i  mają  pełne  kwalifikacje  do  nauczania,  właściwe
przygotowanie  jako  wychowawcy  klas  i  przygotowanie  do  pracy  z  uczniem  trudnym,
posiadającym problemy w nauce.
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13.4. Finansowanie gminnej oświaty

Finansowanie  prowadzonych  przez  gminę  szkół  i  placówek  oświatowych  to  jedno  z
najważniejszych zadań. Gmina  Wierzbinek  podobnie jak inne gminy w Polsce ponosi znaczne
koszty  finansowe w obszarze edukacji, bowiem największy udział w wydatkach  jakie stanowią
wynagrodzenia nauczycieli zostały  ustawodawstwo określone  dla  nauczycieli w zależności od
stopnia awansu zawodowego. Ponadto koszty stałe utrzymania 6 placówek oświatowych zajmują
również znaczące miejsce w gminnym budżecie. 
Z  założeń  rozporządzenia  MEN  wynika,  że  subwencja  oświatowa  dla  samorządów  powinna
zaspokajać  wydatki  na  realizację  gminnych  zadań  oświatowych,  w  szczególności  na  bieżącą
działalność szkół podstawowych, nie uwzględniając oczywiście przedszkoli,  dowozu uczniów,
świetlic. Założenia te nie mają pokrycia w rzeczywistości. 

Zadania oświatowe w Gminie Wierzbinek w latach 2020-2021
wyszczególnienie źródła finansowania 2020 2021
Subwencja  oświatowa  wraz  z  rezerwą
subwencji oświatowej

7 160 057,00 6 931 741,00

Dotacje celowe i inne 293 751,53 525 705,01
Środki unijne 153 909,60 0,00

Środki własne gminy 6 175 625,33 6 023 112,45
Dochody z tytułu wyżywienia 71 639,00 95 211,00

Dochody z opłaty przedszkolnej 11 328,00 16 588,00
Razem przychody 13 866 310,46 13 592 357,46

wyszczególnienie wydatki 2020 2021
Szkoły podstawowe 10 041 974,36 10 010 291,01

Odziały przedszkolne 557 471,37 575 444,46
Przedszkole 1 155 820,54 1 147 092,17

Gimnazja 0,00 0,00
Dowozy 362 666,10 191 083,75

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 16 362,86 20 062,58

Uczniowie z niepełnosprawnością w przedszkolu 82 109,38 112 084,55

Uczniowie z niepełnosprawnością w szkole 687 560,66 518 399,43

Uczniowie z niepełnosprawnością w gimnazjum 0,00 0,00

Opieka świetlicowa 299 096,62 288 456,91
Pozostała działalność (wydatki na emerytowanych
nauczycieli i komisje, nagrody konkursowe) 

84 831,52 75 775,00

Podręczniki dla uczniów 76 828,73 91 272,01
Obsługa szkół 429 949,32 467 360,59

Wydatki na wyżywienie 71 639,00 95 035,00
Razem wydatki 13 866 310,46 13 592 357,46

Subwencja oświatowa w Gminie Wierzbinek kształtuje się na poziomie około 7 mln złotych i jest
to kwota niewystarczająca na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, dlatego też
z gminnego budżetu w 2021 r.  dodatkowo przeznaczono kwotę blisko 6 mln złotych.  Jest  to
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oczywiście kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych.

13.5. Nagrody i stypendia

Zgodnie z Uchwałą nr  XXIX/261/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia  18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Wierzbinek oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży,  form  i zakresu  pomocy”,  komisja  ds.  nagród  powołana  przez  Wójta  Gminy
Wierzbinek, na posiedzeniu w dniu  24.06.2021 r. dokonała weryfikacji wniosków, a Wójt Gminy
Wierzbinek przyznał 79 nagród w tym:
    1) stypendia naukowe oraz za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe:
       I stopnia – 19 nagród o łącznej kwocie 17 670,00 zł,
       II stopnia – 14 nagród o łącznej kwocie 10 500,00 zł,
       III stopnia – 46 nagród o łącznej kwocie 25 760,00 zł,
Nie przyznawano nagród rzeczowych.
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XIV. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogólnie z pomocy społecznej w   2021 roku( bez świadczeń rodzinnych i wychowawczych)  w
ramach  zadań  zleconych  i  własnych,  bez  względu  na  rodzaj,  formę,  liczbę  oraz  źródło
finansowania skorzystało  211  rodzin, liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie
wydanych decyzji: 284.
Z  pomocy  żywnościowej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa
współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Potrzebującym  w  roku
2021 skorzystało  209 rodzin, w tym 605 osób w rodzinach.
Główne  powody udzielania  pomocy rodzinom w 2021r.  to:  długotrwała  choroba-  96  rodzin,
bezrobocie - 78,  niepełnosprawność -56, potrzeba ochrony macierzyństwa- 40, bezradność w
sprawach  opiek.-wychowawczych  –  25  rodzin.  Zagrożonych  ubóstwem   na  końcu  roku
szacowano 38 rodzin.  
Wydatki w dziale Pomoc Społeczna  zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych
gminy  w  2021 roku wyniosły  2 027 680,85   finansując z tego :

a) domy pomocy społecznej 13 osób, 146 świadczeń, koszt 476 368,74zł 
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  1 820,00zł 
c) składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre

świadczenia z pomocy społecznej – 369 świadczeń, 17.219,28 zł., 
d)  zasiłki  celowe,  okresowe  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe – 606 świadczeń  na kwotę 277 839,58zł,
e) dodatki  mieszkaniowe i  energetyczne – 11 rodzin,  123 świadczenia za kwotę 19

248,82zł, 
f) zasiłki  stałe – 374 świadczeń dla 37 osób na kwotę  193 625,97zł, 
g)  Ośrodki pomocy społecznej 687 832,82zł,  – wynagrodzenia i utrzymanie bieżące,

zakup materiałów i wyposażenia, 
h)  usługi opiekuńcze – 21 rodzin, 7380 świadczeń na kwotę 276 433,33 zł.   
i)  pomoc w zakresie dożywiania 71 146,25 zł.  w tym: - posiłek dla 115 dzieci na

kwotę 66 982,25 zł, zakup art. spożywczych 22 świadczenia na kwotę 4 164 zł,
j) Program Wspieraj seniora – 6 146,06 zł,

Wydatki zrealizowane w dziale rodzina zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych gminy w
2021 roku wyniosły  12 794 914,10  zł.  finansując z tego  :

k) świadczenia wychowawcze ( tzw.500+)  wykonanie 8 212 384,50zł,    korzystały
836 rodzin, 16 354 świadczenia,

l) świadczenia rodzinne – 596 rodzin, 14 904 świadczeń, 3 698 419,67 zł.
m)  świadczenie z funduszu alimentacyjnego-  38 rodzin, 781 świadczeń, 301 477,33 zł.
n)   składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 824

świadczeń, 344 897,95 zł
o) Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia

rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 64 710,00 zł, liczba świadczeń - 459 
p) Koszty obsługi świadczeń rodzinnych -124 950,06 zł.     
q) karta dużej rodziny  - 271,04zł, przesłanych wniosków 18, przyznanych kart 88,      
r)  wspieranie rodziny –  47 803,55 zł.

w tym: 
-  ASYSTENT RODZINY
                 44 183,55 zł  , 14 rodzin objętych asystenturą, 31 dzieci
- PROGRAM  DOBRY START 300+
                2 świadczenia na kwotę 600,00zł, koszty obsługi 20,00 zł. 
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XV. STRAŻ POŻARNA

15.1. Dane ogólne 

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 4 z nich wprowadzone są
do podziału bojowego tj. Boguszyce, Mąkoszyn,   Wierzbinek i Ziemięcin. OSP w Wierzbinku
włączona jest  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
OSP w Sadlnie wnioskowała do Komendy Miejskiej PSP w Koninie o wyłączenie jej z podziału
bojowego,  natomiast  OSP w Tomisławicach postawiona jest  w stan  likwidacji   i   także  jest
wyłączona  z  podziału,  a  czynni  strażacy  -ratownicy  z  tej  jednostki   przeszli  do  OSP  w
Ziemięcinie wraz z samochodem pożarniczym i sprzętem ppoż.

`Dużym  wyzwaniem  dla  budżetu  gminy  jest  zapewnienie  odpowiedniego  sprzętu,
wyszkolenia i utrzymania w gotowości bojowej tych jednostek.
      Z uwagi na panującą pandemię w roku ubiegłym nie odbyło się żadne  szkolenie strażaków. 
      Gmina  Wierzbinek  stara  się  pozyskać  zewnętrzne  środki  finansowe  na  doposażenie  i
modernizację jednostek. 
W   2021  r.  zakupiono  w  ramach  dofinansowania  z  Funduszu  Sprawiedliwości  4  kpl.
umundurowania specjalnego o  wartości  9.840,00 zł  z czego dofinansowanie  to 9 720,00 zł  -
czyli 99%.
Ponadto:
-  ze środków  MSWiA  zakupiono 6 kpl ubrań ochronnych,
-  z  Funduszu  składkowego  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników   i  Gminy  Wierzbinek
zakupiono: pompę szlamową i węże ssawne W 110 na kwotę 15.270 zł,
-  ze środków Komendy Głównej PSP i Urzędu Gminy Wierzbinek zakupiono kurtynę wodną,
stojak hydrantowy, dielektryczne nożyce do cięcia  prętów, mostki  przejazdowe gumowe, 4 pary
butów gumowych strażackich, 4 szt kominiarek strażackich, ubranie ochrony przeciwchemicznej
z rękawicami i butami  na kwotę  9. 300 zł,
- ze środków UG z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
zakupiono  za kwotę  62.360,00 zł zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych do ratownictwa
technicznego dla OSP w Wierzbinku natomiast ten który OSP posiadała został przekazany OSP w
Ziemięcinie.
- z WORD OSP w Wierzbinku otrzymała  najaśnicę  akumulatorowa  Pelli  na
   kwotę  5. 164,00 zł
-  ze środków sołeckich sołectwa Wierzbinek OSP Wierzbinek  za kwotę 3.500,00 zł  zakupiła
myjkę ciśnieniową,  wiertarko-wkrętarkę  z osprzętem i bosak ciężki składany z drzewcem
-  za kwotę 1 500,00 zł pozyskanych  z Lasów Państwowych w Poznaniu  OSP w Ziemięcinie
zakupiła środki łączności tj.  2 radiotelefony nasobne.
 

      Nowoczesny sprzęt pozwoli  strażakom  na zwiększenia  udziału w akcjach ratowniczych, ich
skuteczności oraz poszerzy możliwości działania jednostek OSP.

W   budynkach  OSP  w  Boguszycach,  Broniszewie  i  Ziemięcinie  zainstalowano   panele
fotowoltaiczne  z dużym wsparciem WFOŚiGW w  Poznaniu na ogólną kwotę  99.900,00 zł w
tym 9.990,00 zł dotacja Urzędu Gminy w Wierzbinku.
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W 2021r. jednostki OSP  zostały zadysponowane do   zdarzeń:

   Nazwa
    OSP

   pożary   wypadki inne  zdarzenia  w  tym
usuwanie  gniazd
szerszeni

  Razem wyjazdów

Boguszyce 3 1 4 8

Mąkoszyn 3 0 3 6

Sadlno 0 0 0 0

Wierzbinek 28 11 54 93

Ziemięcin 15 2 14 31

Razem 138   

15.2. Wydarzenia kulturalne w OSP.

Stałym punktem w działalności Związku OSP  przy udziale gminy stały się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej,  w których udział  biorą  dzieci   ze  wszystkich
szkół  podstawowych z terenu gminy.
W roku 2021  nie przeprowadziliśmy  eliminacji gminnych  z uwagi  na pandemię. 
W związku z pandemią  COVID  nie odbyły się  uroczystości strażackie takie jak Dzień Strażaka,
zawody sportowo-pożarnicze, piknik strażacki czy strażacki opłatek.
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XVI.  SPORT I REKREACJA

     Sport to dziedzina, która uczy nas istotnych wartości i życiowych umiejętności takich jak:
pewność siebie, praca w zespole, poczucie wspólnoty, dyscypliny oraz szacunku i zasad fair play.
Jest jednym z ważniejszych elementów życia lokalnej społeczności, którą nade wszystko trzeba
wspierać. Samorząd gminy dostrzegając ten fakt wspomaga finansowo kluby sportowe, a także
pracuje nad stworzeniem warunków oraz możliwości, aby tę dziedzinę rozwijać i szerzyć wśród
naszej społeczności.
Gmina Wierzbinek dysponuje bazą  licznych obiektów sportowych i  rekreacyjnych,  z  których
mogą skorzystać mieszkańcy tj.: 
• Hala sportowa w Boguszycach.
• kompleks boisk Orlik w Sadlnie,
• stadion sportowy w Chlebowie,
• sale gimnastyczne w szkołach wraz z boiskami szkolnymi,
• siłownie zewnętrzne,
• place zabaw.
• ścieżki rowerowe

Dostępna infrastruktura  sportowa wraz  z  wyposażeniem pozwala  na  uprawianie  wielu
zróżnicowanych  dyscyplin  w zależności  od  zainteresowań.  Pośród  przedsięwzięć  sportowych
należy wymienić:
• turnieje i rozgrywki na kompleksie boisk Orlik,
• turnieje i rozgrywki na terenie hali sportowej,
• rajdy rowerowe,
• spartakiady z okazji Dnia Dziecka,
• zawody wędkarskie

 Na terenie gminy Wierzbinek działają dwa kluby sportowe, które systematycznie uczestniczą w
rozgrywkach związków sportowych w piłkę nożną oraz tenisa stołowego.
Klub Piłkarski ,,Górnik Wierzbinek” posiada sekcje: piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Stowarzyszenie ,,WKS Boguszyczki” występuje w rozgrywkach B klasy okręgu konińskiego

        

     

Mieszkańcy gminy chętnie uczestniczą w sferze wypoczynku i rekreacji.

Na  terenie  gminy  place  zabaw  są  zlokalizowane  w  następujących  sołectwach:
Kryszkowice, Ziemięcin, Racięcin, Broniszewo, Stara Ruda, Wilcza Kłoda oraz przy Szkołach
Podstawowych w miejscowościach: Boguszyce, Zaryń, Sadlno, Zakrzewek, OREW w Sadlnie
oraz przy dawnej Szkole w miejscowości Tomisławice.
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Otwartą Strefę Aktywności tworzą siłownie zewnętrzne znajdujące się w miejscowości:
Sadlno, Morzyczyn, przy ścieżce rowerowej Wierzbinek – Łysek w miejscowości Chlebowo oraz
w miejscowości Łysek przy świetlicy wiejskiej.

Przeprowadzane  kontrole  stanu  bezpieczeństwa  placu  zabaw  i  urządzeń  siłowych  są
rejestrowane w książce kontroli.
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XVII. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W 2021 r. na terenie gminy Wierzbinek funkcjonowało 16 organizacji pozarządowych w tym  
1  fundacja  i  15  stowarzyszeń  (z  czego  większość  stanowią  jednostki  Ochotniczych  Straży
Pożarnych) oraz 2 kluby sportowe.
Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  w  2021  r.  opierała  się  na  podstawie rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w
sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy Wierzbinek na rok 2021, który został
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XVIII/196/21 z dnia 31 marca  2021 r. Wcześniej
Projekt Programu został  poddany konsultacjom społecznym, a informacja o tym umieszczona
została w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy
ogłoszeń.
Zgodnie z Programem w 2021 r. współpraca gminy Wierzbinek z organizacjami pozarządowymi
miała charakter finansowy i pozafinansowy. 

17.1. Współpraca o charakterze finansowym.
W 2021 roku ogłoszono 1 konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W
konkursie zostały złożone 2 oferty i  podpisano 2 umowy z organizacjami pozarządowymi, a
także   innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  łączną  kwotę
55 000,00 złotych.
Ponadto, została złożona 1 oferta w trybie uproszczonym na kwotę 5 000,00 zł dotycząca zbiórki
żywności.

Konkurs  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  miał  na  celu  zlecenie  organizacjom
pozarządowym  realizację  zadań  publicznych  z  zakresu  upowszechniania  kultury  fizycznej  i
sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, uczestnictwo drużyn  w rozgrywkach ligowych
piłki nożnej i tenisa stołowego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wymienionych zadań
wynosiła 55 000,00 zł. 
Oferty zostały złożone przez:
  - Stowarzyszenie WKS Boguszyczki - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez  szkolenie  oraz  organizację  i  uczestnictwo  w  rozgrywkach  sportowych  w  zakresie
dyscyplin sportowych” na okres od 23.04.2021 r. do 30.11.2021 r., kwota przyznanej dotacji to
20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości oraz rozliczona w wyznaczonym terminie.
 - Klub Piłkarski Górnik Wierzbinek – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez  szkolenie  oraz  organizację  i  uczestnictwo  w  rozgrywkach  sportowych  w  zakresie
dyscyplin  sportowych”  na  okres  od  23.04.2021  do  30.11.2021  r.   kwota  przyznanej  dotacji
wyniosła 35 000,00 zł.                                         
 Dotacja została wykorzystana w kwocie 33 015,43 zł, kwotę w wysokości 1 984,57 zł zwrócono
na konto gminy Wierzbinek. Dotacja została rozliczona w wyznaczonym terminie.
Na realizację  zadania„Wsparcie żywnościowe potrzebujących”  złożona została 1 oferta  w dniu
05.08.2021  r.  Bank  Żywności  w  Koninie. Na  podstawie  oferty  udzielono  wnioskodawcy
dofinansowania w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane w
terminie od 01.09.2021 r. do 10.11.2021 r. W ramach realizowanego zadania Bank Żywności w
Koninie przekazywał na teren gminy Wierzbinek żywność pozyskaną głównie od producentów
krajowych, marketów i innych. Pomoc adresowana była do podopiecznych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbinku. Z żywności skorzystali najbardziej potrzebujący mieszkańcy
gminy Wierzbinek, zweryfikowani i zakwalifikowani do pomocy przez GOPS w Wierzbinku, w
sumie ponad 400 osób. Dotacja została wykorzystana w całości oraz rozliczona w wyznaczonym
terminie.
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17.2.Współpraca o charakterze poza finansowym.

 Każdorazowo  umieszczano  na  stronie  internetowej  Gminy  Wierzbinek  www.wierzbinek.pl
informacje na temat konkursów, w których oferty mogły składać organizacje pozarządowe, jak
również informowano o szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz źródłach
pozyskiwania  pozabudżetowych  środków  finansowych.  Współpraca  o  charakterze  poza
finansowym na terenie gminy Wierzbinek polega na:
- użyczanie obiektów sportowych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na potrzeby
prowadzenia zajęć sportowych.
- użyczanie pomieszczeń organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na potrzeby realizacji
celów statutowych.
- współpraca przy organizacji festynów, imprez sportowych, uroczystości o charakterze lokalnym.
- promocja działalności organizacji pozarządowych w wydawanych materiałach informacyjnych,
gazetce gminnej „Sygnały Wierzbinka” oraz na stronie internetowej gminy.
-  udzielanie  informacji  o  dostępnych  zewnętrznych  źródłach  finansowych  dla  organizacji
pozarządowych oraz pomoc w przygotowaniu wniosków.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W GMINIE WIERZBINEK

L.P. Numer w

rejestrze

Nazwa Miejscowość Typ rejonu Organizacja o

statucie

Pożytku

Publicznego

1. 0000010878 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRONISZEWIE BRONISZEWO Rejestr Stowarzyszeń NIE 

2. 0000015644 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MORZYCZYNIE MORZYCZYN Rejestr Stowarzyszeń NIE 

3. 0000019579 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RACIĘCINIE RACIĘCIN Rejestr Stowarzyszeń NIE 

4. 0000026159 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SYNOGACI SYNOGAĆ Rejestr Stowarzyszeń NIE 

5. 0000030180 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZBINKU WIERZBINEK Rejestr Stowarzyszeń NIE 

6. 0000033944 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TOMISŁAWICACH TOMISŁAWICE Rejestr Stowarzyszeń NIE 

7. 0000050351 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAREJ RUDZIE STARA RUDA Rejestr Stowarzyszeń NIE 

8. 0000140865 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOGUSZYCACH BOGUSZYCE Rejestr Stowarzyszeń NIE 

9. 0000144601 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZIEMIĘCINIE ZIEMIĘCIN Rejestr Stowarzyszeń NIE 

10. 0000202758 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZEJ KŁODZIE WILCZA KŁODA Rejestr Stowarzyszeń NIE 

11. 0000203299 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MĄKOSZYNIE MĄKOSZYN Rejestr Stowarzyszeń NIE 

12. 0000206113 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SADLNIE SADLNO Rejestr Stowarzyszeń NIE 

13. 0000322467 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY 

WIERZBINEK

WIERZBINEK Rejestr Stowarzyszeń NIE 

14. 0000326367 STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET SADLNO Rejestr Stowarzyszeń NIE 

15. 0000429308 FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY 

LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS SANATUS MĄKOSZYN

Rejestr Stowarzyszeń NIE 

16. 0000790491 Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa Sokół Wierzbinek WIERZBINEK Rejestr Stowarzyszeń NIE 

17.

114 KLUB PIŁKARSKI GÓRNIK WIERZBINEK WIERZBINEK

Ewidencja stowarzyszeń 

zwykłych Starosty 

Konińskiego

NIE 

18.

4/2016 STOWARZYSZENIE WKS BOGUSZYCZKI BOGUSZYCE

Ewidencja stowarzyszeń 

zwykłych Starosty 

Konińskiego

NIE
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