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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PAKOSŁAW, 
RADNI RADY GMINY PAKOSŁAW, 
 
 
oddaję w Państwa ręce raport o stanie gminy Pakosław za rok 2021.Dokument opracowano  
w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005). Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy 
Pakosław, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Pakosław oraz 
realizację funduszu sołeckiego. 
 
Rok 2021 był kolejnym, trudnym okresem, podobnie jak 2020, ze względu na obowiązujący stan 
epidemii. Epidemia spowodowała ograniczenia w życiu społecznym, w funkcjonowaniu Urzędu oraz 
jednostek organizacyjnych gminy Pakosław. 
Czasowo zostały zawieszone zajęcia w szkołach podstawowych -  wprowadzono tryb zdalny, 
obowiązywały ograniczenia w organizacji imprez. 
 
Mimo trudnej sytuacji pozyskaliśmy pieniądze na realizację wielu projektów inwestycyjnych. 
Zadbaliśmy o poprawę estetyki wokół dwóch świetlic – środki z wygranych konkursów w ramach 
programu Wielkopolska Odnowa Wsi, przebudowano część chodników, pobudowano ścieżkę rowerową 
Pakosław-Sowy, nowe energooszczędne oświetlenie uliczne, wybudowano i wyremontowano kilka dróg. 
W 2021roku wykonano większą część dużego przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki 
rowerowej z Rawicza do Osieka, którego jednym z  beneficjentów i współinwestorów była Gmina 
Pakosław.  
Pozyskano znaczne środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowego sprzętu, w tym również 
nowy wóz bojowy dla OSP Chojno. 
 
 
 

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, gdyż to dzięki Państwa zaangażowaniu tak wiele zadań 
udało się urzeczywistnić.  Dziękuję stowarzyszeniom i instytucjom, radnym, społecznikom, sołtysom, 

działaczom, sportowcom, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu  
i wszystkim, którzy rozwijają i  promują Gminę Pakosław. 

 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Pakosław 
Piotr Skrzypek 

 
 

 

 

 

 



 
 

CHARAKTERYSTYKA GMINY PAKOSŁAW 

Gmina Pakosław położona jest na południu Niziny Wielkopolski, w powiecie rawickim, zajmuje obszar 
7754 ha  z czego 4376 ha to grunty orne, 1100 ha użtyki zielone, 1658 ha lasy, 151 ha wody, 460 ha 
grunty pozostałe, 9 ha nieużytki. Ustytuowana jest w dorzeczu rzeki Orli,od zachodu graniczy z gminą 
Rawicz, od północy z gminą Miejska Górka, od wschodu z gminą Jutrosin, a od południa z gminą Milicz. 
Występuje sporo wydm, pokrytych w znacznej mierze przez lasy iglaste. Przeważają gleby słabe  
i piaszczyste klas IV – VI. Największą miejscowością gminy jest Pakosław, będący siedzibą władz, a także 
większości lokalnych instytucji.  
Główną rzeką jest Orla o całkowitej długości 91 km - najdłuższy prawy dopływ Baryczy, 18 kilometrowy 
odcinek biegnie przez teren gminy. Na rzece Orli umiejscowiony jest zbiornik retencyjny z funkcją 
rekreacyjną pn. „Zalew Pakosław”. 
Zaobserwować można cenne siedliska przyrodnicze, wymagające ochrony przed przekształceniami. 
Należą do nich leśne i nieleśne zbiorowiska o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, stanowiące  
obszary ważne dla utrzymania bioróżnorodności. Występują również archeologiczne relikty osadnicze  
w Golejewku – grodzisko wczesnośredniowieczne, w Chojnie – cmentarzysko kurhanowe. 
Pozostałością historii  są liczne zabytki, spośród których najciekawsze to:  
- neobarokowy kościół w Golejewku pw. Wszystkich Świętych z 1910 roku; 
-kościół Rzymskokatolicki pw. św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryi Dziewicy w Pakosławiu; 
- zespół pałacowo-parkowy w Golejewku z XVIII w, zabytkowa aleja lipowa o powierzchni 4,60 ha; 
- park pałacowy w Osieku z XIX w. o powierzchni 15,54 ha; 
- pałac z parkiem w Pakosławiu z XVIII w. o powierzchni 4,30 ha; 
- park dworski w Ostrobudkach z XIX w. o powierzchni 2,46 ha; 
- park dworski w Zaorlu z XIX w. o powierzchni 2,00 ha; 
Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody, objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody: 
- aleja lipowa,  
- 4 dęby  szypułkowe,  
- cztery  żywotniki olbrzymie w parku w Golejewku,  
- dwa dęby szypułkowe w parku w Osieku,  
- dwa dęby szypułkowe,   
- miłorząb dwuklapowy,  
- buk pospolity w parku w Pakosławiu,  
- dąb szypułkowy – w Białymkale,  
- sosna czarna w Pakosławiu. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MAPA GMINY 

 

 

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Gminy 

 

 



 
 

ORGANY GMINY 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Pakosław, wybrana w wyborach powszechnych  
w 2018 roku na pięcioletnią kadencję 2018-2023. 
 
RADNI GMINY PAKOSŁAW  

1) Elżbieta Łakoma – Przewodnicząca Rady Gminy; 
2) Maciej Gniazdowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy; 
3) Hubert Wojtkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Finansów, 

Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego; 
4) Danuta Guzikowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultura, Sportu, 

Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych; 
5) Robert Lisiecki  - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 
6) Agnieszka Jakubowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; 
7) Agata Karaś; 
8) Anita Rabiega; 
9) Michał Wawrzyniak; 
10) Jarosław Kaczor; 
11) Paweł Sierpowski; 
12) Dariusz Niedźwiedź; 
13) Paweł Kląskała; 
14) Mariola Kusztelak; 
15) Paulina Przewoźna. 

 

ORGAN WYKONAWCZY 

Organem wykonawczym w gminie jest wójt, który  wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy 
określone przepisami prawa.  
Funkcję Wójta Gminy Pakosław pełni Piotr Skrzypek – wybrany na kadencję 2018-2023. 
W skład kierownictwa Urzędu Gminy wchodzą: Sekretarz Gminy – Barbara Konopka, Skarbnik Gminy – 
Liliana Sobota, Zastępca Kierownika USC, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Joanna Jackowska, 
Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki i Budownictwa – Przemysław Turbański. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu – Kierownik Dorota Matuszak 
Kierownik Zespołu ds. świadczeń rodzinnych  – Danuta Waścińska. 
 
PLACÓWKI OŚWIATOWE: 

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu; 
       Szkoła Filialna w Sowach organizacyjne podlegająca Szkole Podstawowej w Pakosławiu 
 - dyrektor Małgorzata Piechocka; 
2) Szkoła Podstawowa w Chojnie – dyrektor Jarosław Dróżniewicz; 
3) Przedszkole w Pakosławiu wraz z oddziałami w Sowach – dyrektor Mariola Jankowska; 
4) Przedszkole w Chojnie – dyrektor Paulina Wojtkowska. 

 

 
 
 
 
 



 
 

INSTYTUCJE KULTURY: 

1) Ośrodek Kultury i Rekreacji – dyrektor Halina Kusz; 
2) Bibliotek w Pakosławiu z filią w Chojnie – dyrektor Halina Kusz. 

 
 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY: 

Jednostką pomocniczą gminy jest lokalna wspólnota mieszkańców wsi wyznaczonego obszaru. Gmina 
Pakosław tworzy 15 sołectw.  W 2019 roku przeprowadzono przewidziane statutami wybory Sołtysów i 
Rad Sołeckich. Sołtysami poszczególnych Sołectw zostali: 

1) Pakosław – sołtys Michał Wawrzyniak; 
2) Chojno – sołtys Piotr Andrzejewski; 
3) Osiek –sołtys Urszula Szymkowiak; 
4) Pomocno – sołtys  Lidia Przybylska; 
5) Zaorle – sołtys Paweł Sierpowski; 
6) Sowy – sołtys Artur Biechowiak; 
7) Białykał – sołtys Mariola Kusztelak; 
8) Sworowo – sołtys Jarosław Kaczor; 
9) Kubeczki - Dębionka – sołtys Józef Stachowski; 
10) Niedźwiadki – sołtys Stanisław Zygmanowski; 
11) Golejewo – sołtys Robert Lisiecki; 
12) Golejewko – sołtys Małgorzata Deka; 
13) Ostrobudki – sołtys Tomasz Kapała; 
14) Góreczki Wielkie – sołtys Roman Kozica; 
15) Podborowo – sołtys Zdzisław Tyczyński 

 
 

PARTNERSTWO KRAJOWE 

W 2000 roku Gmina zawarła  porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Pakosław-
Paszowice (powiat jaworski) województwo dolnośląskie. 
Zgodnie z treścią porozumienia zakłada się współpracę samorządów, placówek oświatowych i wymianę 
kulturalną. 
 
 
 

PARTNERSTWO ZAGRANICZNE 

Gmina Pakosław w 1990r. podpisała porozumienie z Gminą MOULT z Francji. 
Partnerstwo Gmin dotyczy przede wszystkim współpracy miedzy szkołami i uczniami, wymiana 
młodzieży i rodzin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEMOGRAFIA 
 

Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2021roku wyniosła 4876 osób, w tym 2382 kobiet i 2494 mężczyzn. 

Opracowanie własne Urzędu Gminy 

Stan na koniec danego roku  Liczba osób  

31 grudnia 2020  4872 

31 grudnia 2021 4876 

 

URODZENI W GMINIE 
 

Rok  Chłopcy  Dziewczynki   Razem  

2020  34  38  72  

2021 32 26 58 

 

ZGONY W GMINIE   
 

Rok  ogółem 

2020  59  

2021 40 

 

MIESZKAŃCY Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI  
 

Miejscowość 2020  2021 

Pakosław  1164  1174 

Pomocno 140  143 

Podborowo  70  72 

Chojno  875  869 

Dębionka  48  50 

Kubeczki  77  71 

Niedźwiadki  90  94 

Białykał 142  131 

Góreczki Wielkie 233  234 

Golejewo  148  150 

Golejewko  255  256 

Osiek  542  543 

Ostrobudki  159  158 

Sowy (razem z Halinem) 490  493 

Sworowo - Skrzyptowo 292  292 

Zaorle  147  146 

 



 
 

W 2021 roku związek małżeński wstąpiło 26 par, w tym udzielono 6 ślubów cywilnych.  
Ponadto odnotowano 10 rozwodów. 
 
RYNEK PRACY 
 

Bezrobotni zarejestrowani w PUP w latach 2019-2021 

Bezrobotni 

zarejestrowani na  

31 grudnia 

2019  2020  2021 

61  55  53 

Dane: PUP Rawicz 

 

PODMIOTY GOSPODARCZE 
 

Według danych dla obszaru gminy Pakosław, w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej na koniec roku 2021 figurowało 310 podmiotów. 
Liczba  podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje w porównaniu do 2019-2021 roku: 

SEKCJA – rodzaj działalności 2019 2020 2021 

Sekcja A – Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i 
Rybactwo 

14 14 13 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 24 26 26 

Sekcja F – Budownictwo 106 113 118 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
samochodów, włączając motocykle 

65 65 61 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 15 16 17 

Sekcja I – Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

1 2 3 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 0 1 1 

Sekcja K – Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

8 7 5 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

1 1 2 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

16 20 20 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

9 10 12 

Sekcja P – Edukacja 1 1 2 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13 12 11 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

3 3 4 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa 11 13 15 

RAZEM 287 304 310 

 
Na podstawie powyższych danych zauważyć możemy, że na obszarze gminy Pakosław  
w rankingu sekcji PKD przeważa budownictwo, na następnych miejscach znajdują się handel, 
przetwórstwo przemysłowe. Jak wynika z tabeli z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych 
podmiotów. 

 



 
 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

 
Gmina Pakosław realizuje zadania ochrony przeciwpożarowej oraz likwidowania zagrożeń 
spowodowanych klęskami. Zadania te realizowane są przy pomocy 10 jednostek ochotniczych straży 
pożarnych: 
 
1. OSP Pakosław (włączona do KSRG); 
2. OSP Chojno 
3. OSP Sowy 
4. OSP Sworowo 
5. OSP Golejewo 
6. OSP Osiek 
7. OSP Ostrobudki 
8. OSP Góreczki Wielkie 
9. OSP Zaorle 
10. OSP Pomocno 
 
 
 

Zdarzenia 
 

ROK Ilość zdarzeń Liczba 
zaangażowanych 

strażaków 

Ilość wykorzystanych wyjazdów 
pojazdami pożarniczymi 

2019 48 501 107 

2020 60 406 78 

2021 80 617 145 

 
 
 
W 2021r. pozyskano środki w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w kwocie 400.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł na zakup 
samochodu ratowniczego – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie. Samochód, który trafił 
do jednostki to MAN TGM13.290. 
 
 
W ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Komendanta Głównej Straży Pożarnej 
oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostki OSP z terenu gminy pozyskały przy wsparciu 
finansowym gminy następujący sprzęt i umundurowanie strażackie: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Lp. SPRZĘT/UMUNDUROWANIE OSP UWAGI 

1. Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102 MO Chojno 3 szt. 

2. Buty strażackie gumowe Strażak-1 Chojno 2 pary 

3. Butla do aparatu powietrznego MSA z zaworem 6l/300bar Chojno 2 szt. 

4. Hełm strażacki DRAGON Golejewo 8 szt. 

5. Hełm strażacki DRAGON 
Góreczki 
Wielkie 

8 szt. 

6. Buty specjalne skórzane SPARTAN Osiek 8 par 

7. Hełm MDP Osiek 8 szt. 

8. Ubrania koszarowe MDP Osiek 8 szt. 

9. Wąż W52 Osiek 3 szt. 

10. Wąż W75 Osiek 12 szt. 

11. Smok ssawny prosty 110 Osiek 1 szt. 

12. Hełm Ostrobudki 8 szt. 

13. Ubrania specjalne SX4 gold 2cz. Pakosław 2 szt. 

14. Buty strażackie skórzane 828 Pakosław 1 para 

15. Ubrania specjalne SX4 PSP Gold 2 cz. Pakosław 8 szt. 

16. Hełm strażacki Heros Titan-RAL 1026 Rosenbauer Pakosław 16 szt. 

17. Kamera termowizyjna Pakosław 1 szt. 

18. Ubrania specjalne Pakosław 2 szt. 

19. Zestaw pętli i szekli do wyciągarki 6T Pakosław 1 zestaw 

20. Zestaw zabezpieczający ostre krawędzie Pakosław 1 zestaw 

21. Latarka szperacz ładowalna Pakosław 2 szt. 

22. Drabina nasadkowa aluminiowa część górna Pakosław 1 szt. 

23. Zbiornik wodny 2500 l  Pakosław 1 szt. 

24. Mostek przejazdowy gumowy 2x75 składany Pakosław 2 szt. 

25. Mata sprzętowa – plandeka wielofunkcyjna Pakosław 1 szt. 

26. Linka strażacka 30m Pakosław 1 szt. 

27. Przedłużacz na bębnie Pakosław 1 szt. 

28. Osłona dla osoby poszkodowanej Pakosław 1 szt. 

29. Bosak lekki składany 4 m Pakosław 1 szt. 

30. Hełm strażacki DRAGON Pomocno 8 szt. 

31. Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102 MO Sowy 1 szt. 

32. Ubrania specjalne SX4 gold 2 cz. Sowy 2 szt. 

33. Rękawice strażackie FIRE-MAX1 mankiet Sowy 1 para 

34. Pompa do wody zanieczyszczonej – motopompa szlamowa Sowy 1 szt. 

35. Detektor wielogazowy  Sowy  1 szt. 

36. Buty strażackie skórzane Sowy 6 szt. 

37. Hełm strażacki Calisia Vulcan  CV 102 MO Sworowo 1 szt. 

38. Buty strażackie gumowe Strażak-1 Sworowo 1 para 

39. Buty specjalne strażackie FHR006 Sworowo 3 pary 

40. Ubrania specjalne SX4 gold 2 cz. Sworowo 1 szt. 

41. Piła spalinowa do drewna Sworowo 1 szt. 

42. Drabina pożarnicza Sworowo 1 szt. 

43. Hełm strażacki DRAGON Zaorle 8 szt. 

 
 



 
 

 
Gmina Pakosław wyposażona jest w  6 sztuk automatycznych defibrylatorów AED, tj. w: 

1. Pakosławiu - budynek urzędu oraz na wyposażeniu jednostki OSP; 
2. Chojnie       - budynek świetlicy oraz na wyposażeniu jednostki OSP; 
3. Sworowie   - na wyposażeniu jednostki OSP; 
4. Sowach      -  na wyposażeniu jednostki OSP; 

Gmina Pakosław wsparła Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w konkursie 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – zakupiono i przekazano - 5 szt. 

 

FINANSE GMINY 
Wykonanie budżetu  
Budżet Gminy Pakosław na rok 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XIX/171/2020 r. w dniu 29 

grudnia 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie roku 2021 zostały wprowadzone 9 uchwałami 

Rady Gminy oraz 7 zarządzeniami Wójta.  

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknęło się ujemną różnicą między 

dochodami a wydatkami budżetowymi, tj. deficytem w kwocie 1.072.391,79zł, który został 

pokryty przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej. 

 

Wykonanie dochodów i 

wydatków  

2019r.  2020r.  2021 

Wykonanie dochodów – stan 

na 31.XII  

24.625.377,21  29.115.601,88  31.579.772,40 

Wykonanie wydatków – stan na  

31.XII  

23.472.653,06  25.149.567,22  32.652.164,19 

Nadwyżka/- deficyt 1.152.724,15  3.966.034,66  

 

-1.072.391,79 

 

Zadłużenie Gminy Pakosław  
 

ROK  Łączne zadłużenie  

2017 8.200.000,00 

2018 7.800.000,00 

2019   7.550.000,00  

2020  7.200.000,00  

2021 8.400.000,00 

 

PODATKI 
Stan zaległości podatków od osób prawnych  

Rodzaj podatku  2019  2020  2021 

nieruchomości 61.869,80  110.761,56  49.541,92 

Nieruchomości 

zabezpieczone na 

hipotece  

62.502,00  62.502,00  62.502,00 

rolnym 63.921,00  32.755,00  190,00 



 
 

leśnym 61,00  61,00  29,00 

Środków 

transportowych  

0,00  0,00  143,00 

RAZEM  188.353,80  206.079,56  112.405,92 

 

 
Stan zaległości podatków od osób fizycznych  

Rodzaj podatku  2019  2020  2021 

nieruchomości 37.519,04  58.411,24  69.438,19 

Nieruchomości 

zapisanych na hipotece  

13.030,70  12.682,30  12.363,95 

rolnym 5.673,13  9.962,13  14.486,89 

Rolnym zabezpieczone 

na hipotece  

8.046,50  8.042,50  7.923,50 

leśnym 187,00  272,00  296,00 

Środków 

transportowych  

9.557,46  9.387,46  2.590,40 

RAZEM  74.013,83  98.757,63  107.098,93 
 

FUNDUSZ SOŁECKI 
Fundusz sołecki przeznaczono na inicjatywy kulturalne, zadania remontowe i wiele różnych mniejszych 
inicjatyw. 
 

L.p. 
Nazwa 
sołectwa Opis przedsięwzięcia 

Wykonanie na 
31.12.2021 

1 Białykał 

Utrzymanie, wyposażenie i remont budynku 
użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno- 
sportowej 

400,00 

2 684,53 

600,00 

1 077,43 

Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności 
publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej 

10 000,00 

Organizacja imprez integracyjnych 1 450,00 

Razem 16 211,96 

2 Chojno 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg od 
nr 47a-47c 12 177,00 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

9 515,06 

9 000,00 

3 600,00 

8 070,00 

Organizacja imprez integracyjnych 
2 000,00 

3 000,00 

Razem 47 362,06 

3 Kubeczki- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa 260,00 



 
 

Dębionka 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

2 739,81 

1 062,52 

7 950,00 

1 521,80 

Organizacja imprez integracyjnych 
999,97 

700,00 

Razem 15 234,10 

4 Golejewko 

Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej 
999,99 

2 179,00 

Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej 

3 399,82 

6 000,00 

1 201,48 

5 554,67 

Organizacja imprez integracyjnych 
1 999,40 

500,00 

Razem 21 834,36 

5 Golejewo 

Utrzymanie zieleni i estetyka wsi 1 100,00 

Utrzymanie placu zabaw 
300,00 

300,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 
700,00 

1 191,30 

Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej 
4 300,00 

4 322,00 

Organizacja imprez 
1 992,75 

2 500,00 

Razem 16 706,05 

6 
Góreczki 
Wielkie 

Mieszkańcy ćwiczą i grają więc dobrą formę mają- 
sportowo- rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia 
przy świetlicy wiejskiej 

14 590,00 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz 
zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy 

1 900,00 

2 454,82 

1 927,70 

Razem 20 872,52 

7 Niedźwiadki 

Przebudowa drogi gminnej 10 975,00 

Utrzymanie placu zabaw 499,96 

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 
1 500,00 

999,99 

Razem 13 974,95 

8 Osiek 
Utrzymanie placu zabaw 

299,98 

200,00 

Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej 6 690,61 



 
 

2 733,39 

26 215,37 

Razem 36 139,35 

9 Pakosław 

Prace melioracyjne na terenie sołectwa 870,00 

Remont dróg na terenie sołectwa 3 500,00 

Budowa chodnika na ul. Strażackiej 26 000,00 

Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa 
999,21 

1 000,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 
7 343,24 

2 527,39 

Organizacja imprez integracyjnych 
799,86 

4 200,00 

Razem 47 239,70 

10 Podborowo 

Przebudowa drogi gminnej 8 138,00 

Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej 
299,94 

1 500,00 

Organizacja imprez w sołectwie 2 899,25 

Razem 12 837,19 

11 Pomocno 

Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej 
oraz otoczenia wokół świetlicy 

1 011,00 

1 633,59 

12 440,00 

1 082,25 

Razem 16 166,84 

12 Sowy 
Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej  

3 938,87 

2 488,68 

25 000,00 

1 082,25 

Razem 32 509,80 

13 Sworowo 

Utrzymanie, wyposażenie i remont Świetlicy wiejskiej 

5 210,00 

1 995,60 

12 450,00 

1 317,50 

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 

862,00 

1 100,00 

Razem 22 935,10 

14 Zaorle 

Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw 11 900,00 

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

1 240,00 

1 672,43 

1 636,87 

Razem 16 449,30 

15 Ostrobudki 
Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej 
oraz jego otoczenia 

10 413,20 

1 725,31 

2 000,00 

2 877,96 



 
 

Razem 17 016,47 

   

353 489,75 

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
 

Na terenie gminy obowiązuje 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
obejmują swym zasięgiem około 414 ha. Plany są obowiązujące, zgodnie z opracowaną Analizą 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - Ocena aktualności studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzoną w 2017 roku (Uchwała  
Nr XXV/195/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2017r.).  
 
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane były w różnych 
stanach prawnych, część z nich wymagać może aktualizacji. Fakt ten jednak nie powoduje 
nieważności tych dokumentów, a sama ich aktualizacja jest sukcesywnie dokonywana. 
 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Pakosław brak 
terenów wytypowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
 
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Nazwa planu Rok wejścia  w życie  

i powierzchnia 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów parku elektrowni wiatrowych wraz ze strefami 

oddziaływania w części obrębów Chojno i Ostrobudki 

2014 r./ok. 310 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi 

Sowy 

2011 r./ok. 94 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pakosław, fragment wsi Pakosław – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji 

nieuciążliwej działalności gospodarczej (działka ew. nr 97/4) 

2003 r./ok. 1 ha 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego obszar na 

terenie wsi Białykał 

2002 r. /3 ha 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pakosław obejmujący część wsi Chojno 

2019 r. /9,5 ha 

 

 

Wykaz działek budowlanych oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje 

Obręb   Ilość działek budowlanych  Tereny inwestycyjne w ha  

Pakosław  23 -  

Sowy  21  -  

Chojno  -  1,5987 ha  

 



 
 

 

 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

 

 

ROK  

ogółem 

wydanych 

decyzji 

zabudowa mieszkalna 

wielorodzinna 

/jednorodzinna  

zabudowa 

usługowa  

inne/ zabudowy 

zagrodowe/ fotowoltaika 

2019  75  54  4  17  

2020  64  36  2  26  

2021 119 79 12 28 

 

 

Decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

ROK  ogółem wydanych decyzji  

 
2019  

16  

 
2020  

 
15  

2021 24 

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA  
 

W Gminie Pakosław istnieje 1 stacja uzdatniania wody w Białymkale oraz 2 oczyszczalnie ścieków 
zlokalizowane w Pakosławiu i w Chojnie.  
Długość sieci wodociągowej na koniec roku 2021 wynosiła 81.970 m oraz 1.046 szt. przyłączy 
wodociągowych. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 55.540 m  i 841 szt. przyłączy. Na terenie Gminy 
istnieje także sieć kanalizacji deszczowej, w którą wyposażone są utwardzone drogi gminne i powiatowe. 
W Gminie Pakosław znajduje się 57przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość czynnej sieci gazowej 
na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 56.572 m, natomiast długość przyłączy  11.727 m. Na terenie 
Gminy istnieje722 szt. przyłączy gazowych. 
 

DROGI  
 

Długość dróg gminnych na koniec 31.12.2021roku wyniosła 44,25 km w tym:  

1) drogi o nawierzchni asfaltowej – 16,294 km (wzrost w stosunku do 2020 roku o 0,466 km); 
2) drogi o nawierzchni z kostki betonowej –5,208 km (wzrost w stosunku do 2020 roku o 0,484 km); 
3)    drogi o nawierzchni z tłucznia - 1,682 km (spadek w stosunku do 2020 roku o 0,218 km); 
4)    drogi o nawierzchni wzmocnionej żużlem - 3,747 km (wzrost w stosunku do 2020 roku o 0,219 
       km; 
5)   drogi o nawierzchni gruntowej – 17,319 km (spadek w stosunku do 2020 roku o 0,703 km). 
 
 



 
 

 

PROGRAMY WIELOLETNIE  
 

1.Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław 2011-2025  

Strategia została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/110/2011 z dnia 29.12.2011r.w sprawie 
przyjęcia Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław do roku 2025.  
Strategia to dokument planistyczny określający kierunki rozwoju gminy, długofalowe cele oraz 
wskazujący działania, które powinny być podjęte, aby te cele zostały osiągnięte. 
 
2.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław na lata 2021-2031 

Uchwalona została uchwałą Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 września 2021r. 

Strategia pozwala na zaplanowanie działań i rezultatów, oszacowania kosztów z możliwością pozyskania 
środków zewnętrznych. Koncepcją działań jest minimalizowanie różnic społecznych, eliminowanie 

problemów poprzez skuteczną profilaktykę oraz pomoc narażonym na wykluczenie społeczne. 

3.System gospodarki odpadami  

Uchwała  Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych  i dokonywania okresowej jej aktualizacji. 
 
4.Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023:  

Gmina Pakosław posiada Program Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023 uchwalony Uchwałą 
nr XXVI/201/17 z dnia 29 czerwca 2017r.  
 
5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy:  

Uchwała Nr XXIII/207/2021 Rady Gminy Pakosław z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pakosław na lata 2021-2025 r. 
Realizacja ustawowego upoważnienia  do uchwalenia wieloletniego programu zawartego  w art.21 ust.2 
ustawy  i obejmuje w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  
w poszczególnych latach, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 
i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

3) planowaną sprzedaż  lokali w kolejnych latach, 
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy  
w kolejnych latach, 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 
7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem, na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami  wspólnymi, których gmina jest  jednym ze 
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 

Gmina Pakosław w zasobie mieszkaniowym w 2021r.posiada dwa mieszkania - na ul.22 Stycznia oraz  

ul. Leśnej w Pakosławiu. 

 



 
 

6. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Pakosław na lata 2017-2023:  
Uchwała nr XXIX/231/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów 
zawierających Azbest z Terenu Gminy Pakosław na lata 2017-2032.  
Główne cele Programu to:  

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.   

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium 
kraju.   

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

W 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie na transport i unieszkodliwienie azbestu  do  

Ministerstwa, który uzyskał akceptację i będzie prawdopodobnie realizowany w 2022r. 

7. Program Ochrony Środowiska – określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 
środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych usystematyzowanych według 
priorytetów.  
Gmina Pakosław w 2019 roku  podpisała  porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w ramach programu  „Czyste Powietrze”. Podpisanie porozumienia 
pozwoliło mieszkańcom na skorzystanie z pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz składaniu w 
miejscu zamieszkania tj. w Urzędzie Gminy Pakosław. 
W 2021r. - 12 gospodarstw  domowych skorzystało z programu „ Czyste Powietrze”.  
Uruchomiono punkt informacyjno – konsultacyjny „Czyste Powietrze”. W punkcie tym  
można uzyskać  informację dot. dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz 
termomodernizację budynków mieszkalnych. 
W 2021 roku przeprowadzono 67 kontroli z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska. Dokonano oględzin kotłowni, składowisk opału oraz urządzeń grzewczych. Weryfikacji 
podlegały faktury oraz certyfikaty jakości paliwa stałego, a także dokumentacja techniczna instalacji.   
W wyniku kontroli nie ujawniono śladów świadczących lub sugerujących spalanie odpadów. Znaczna 
większość kontrolowanych nie posiadała dokumentacji technicznej pieca. W pojedynczych przypadkach 
nie okazano się fakturą  i certyfikatem jakości paliwa. Ponadto źródło ciepła w większości 
kontrolowanych budynków stanowią kotły na paliwo stałe, które nie posiadają klasy energetycznej.  
 
8.Program Opieki nad Zabytkami 
Uchwała  NR XXVI/217/2021 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego  Program Opieki nad Zabytkami Gminy Pakosław na lata 2021-2024. 
Obowiązkiem  gminy Pakosław jest podejmowanie działań mających na celu ochronę zabytków, zgodnie 

z ustawą o ochronie zabytków, a zatem: 

 1)zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,   

2)zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 

3)udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,  

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, 

5)kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 

6)uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 

kształtowaniu środowiska. 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMY ROCZNE 
1.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie Gminy Pakosław w 2021r. 
Na podstawie podjętej dnia 29 grudnia 2020 roku uchwały nr XIX/161/2020 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Pakosław w 2021 roku.  Gmina Pakosław na wykonanie zadań zawartych w Programie zawarła 
następujące umowy:  

1) na wyłapywanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - z Przychodnią Weterynaryjną 
„FRODO” Rawicz;  

2) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z:  
a) Miastem Lesznem, w imieniu którego Miejski Zakład Zieleni w Lesznie prowadzi 

Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Henrykowo;  
b) Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, który prowadzi 

Schronisko w Dalabuszkach;  
c) gospodarstwem rolnym w Sowach, na zapewnienie miejsca dla porzuconych i 

bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Pakosław oraz odebranych 
właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji administracyjnej, w wyniku ich 
niehumanitarnego traktowania.  

 
Na realizację tych zadań, w tym partycypowanie w kosztach utrzymania Schroniska w Henrykowie i 
przebywających w nim psów z terenu Gminy Pakosław, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad 
nimi i wykonywanie usług weterynaryjnych, poniesiono łączny koszt w wysokości  50.980,89 zł. 
 

2.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Uchwała Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021. Podstawowymi 
zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku były: 

• zwiększenie dostępności  terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie; 

• prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
szczególności dla dzieci  i młodzieży; 

• przestrzeganie przepisów ustawy; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu   problemów alkoholowych; 

• edukacja społeczna. 

 

 

 

Wysokość pozyskanych środków ze sprzedaży napojów alkoholowych: 

 

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

96.247,00 97.618,59 92.641,65 

 
Na terenie Gminy Pakosław w roku 2021 zarejestrowanych było 18 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 5 opinii zgodnie 



 
 

z Uchwałą  Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pakosław (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia  
25 czerwca 2018r.,poz. 5060). 

 
Wpływy i wykorzystanie: 

 KWOTA PLANOWANA KWOTA WYKORZYSTANA 

ROK 2019 91.098,00 75.682,48 

ROK 2020 112.234,00 53.193,03 

ROK 2021 163.871,00 86.623,75 

 
W roku 2021 na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 156.371,00 zł. Jednakże ze względu na SARS-Cov-2 pewne 

zadania nie zostały zrealizowane.   

Działalność merytoryczna: 

W roku 2021 odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, na których omawiano sytuację 11 osób. Skierowano na badanie specjalistyczne 6 osób, 

natomiast do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rawiczu złożono 5 wniosków  
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. 

W ramach Punktu Konsultacyjnego udzielono 40 godzin konsultacji prawnych, gdzie objęto wsparciem  

56 osób oraz 177 godzin porad psychologa,  gdzie skorzystały 53 osoby. 

Świetlice Rekreacji  Siłowej w Pakosławiu  i Golejewku, ze względu na obostrzenia zapobiegające 
rozpowszechniania się COVID-19 działały w okresie od miesiąca czerwca 2021r. do grudnia 2021r.               

Ze  Świetlic Rekreacji Siłowej w Pakosławiu oraz w Golejewku korzystało 26 osób, w tym 10 dzieci.  
W roku 2021 uruchomiono Świetlice Integracyjne w Osieku, Białymkale oraz w Sowach, gdzie łącznie 

skorzystało z zajęć 31 dzieci i młodzieży. 

W 2021 roku przeprowadzono 5 szkoleń dla 4członków Gminnej Komisji, 1 szkolenie dla sprzedawców,  

w którym wzięło udział 6 osób. Ponadto przeprowadzono warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla 

uczniów klas VII Szkół Podstawowych z Gminy Pakosław pt.: 

„Uzależnienie#kradnie życie#ograniczawolność#niszczy”. 
Zorganizowano wypoczynek letni - kolonię w Murzasichle koło Zakopanego z programem profilaktycznym 
dla 25 dzieci z terenu Gminy Pakosław. Wysokość dofinansowania stanowiła 50% 
całkowitego kosztu zadania oraz  imprezę profilaktyczną nad Zalewem w Sowach dla  

40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pakosław o nazwie „Żyj sportowo, nie wyskokowo”. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trakcie Pikniku Rodzinnego 
pt.; „Pakosław na Sportowo”  prowadziła kampanię, akcję profilaktyczno – edukacyjną (antyalkoholową) 
pn. „Bo życie jest lepsze niż picie”. W ramach w/w działania zakupiono artykuły przemysłowe, wodę 
pitną, medale oraz materiały profilaktyczne, które zostały przeznaczone na nagrody dla dzieci biorące 

udział w zorganizowanych zajęciach promujących zdrowy styl życia. Pokryto koszt  wynajmu i obsługi 
urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe/szkolne, gadżety 
profilaktyczne na potrzeby Festynów Rodzinnych,  które zorganizowano dla dzieci  
z gminy Pakosław przez sołectwa  oraz do celów wykorzystania podczas zajęć z uczestnikami świetlic 
integracyjnych. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Pakosławiu 
wsparła również zorganizowany przez Sołectwo Sowy konkurs pt. „Logo dla Sołectwa Sowy” w formie 
zakupu nagród, ciasta, wody dla dzieci biorących udział w/w konkursie oraz dla ich rodzin. 
Dofinansowano Klub „Włóczykije znad Orli” na imprezę sportowo – integracyjną  z programem 
profilaktycznym. Nie podjęto działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 



 
 

Z dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

w i obrocie hurtowym, zakupiono Alkomat z drukarką który zostanie przekazany lokalnej Policji. 

 

3.Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Uchwała Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada  2018r. Nr II /12/2018 w sprawie uchwalenia  
Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 roku. 
W roku 2021 na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
zaplanowano kwotę 7.500,00 zł. 

W roku 2021r. zostało przeprowadzone szkolenie dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu, przedstawicieli: Oświaty, Policji, pracowników 
GOPS w Pakosławiu pt.: Problematyka zachowań nałogowych u dzieci i młodzieży 

w dobie zwiększonej dostępności do środków narkotycznych” oraz szkolenie dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego, nauczycieli pt.: „Uzależnienia chemiczne wśród adolestentów – radzenie sobie  

w sytuacjach trudnych”. 

W okresie sprawozdawczym zakupiono gadżety profilaktyczne na potrzeby Festynów Rodzinnych,  które 

zostały lub zostaną przekazane dzieciom, młodzieży lub mieszkańcom z gminy Pakosław oraz do 
wykorzystania podczas zajęć z uczestnikami świetlic integracyjnych i innych działalności profilaktycznych. 

 

4.Gminny program współpracy Gminy Pakosław na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie:  
Program przyjęty został uchwałą nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 27.11.2020r. w sprawie 
uchwalenia programu współpracy Gminy Pakosław  na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi  oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
W budżecie Gminy Pakosław na 2021 r. zabezpieczono środki na realizację zadań w wysokości 72.000,00 
złotych.  
Dotacje otrzymały następujące organizacje: 

1.L.U.K.S „Awdaniec” Pakosław – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  – 
kwota dofinansowania  -  38.500,00zł.  
2.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Pakosławiu, Wracamy do 
normalności – spotkanie integracyjne -kwota dofinansowania - 1.300,00 zł.  
3.Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz, na zadanie pt. „Wspieranie działań 
klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy Pakosław – 
kwota dofinansowania  - 5.500,00 zł.  
4.Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu, Przygoda z manufakturą gliny  – 
kwota dofinansowania - 3.800,00 zł.  
5.U.K.S. „Olimpijczyk” Pakosław –Popularyzacja sportu wśród młodzieży szkolnej na terenie Gminy 
Pakosław – 3.000,00 zł. 
6.L.O.K. Pakosław – Rozwój strzelectwa sportowego dla młodzieży i dorosłych – 2.100,00 zł. 
7. Pakosławski Hubertus 2021 - „Parada” Pakosław – Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka – 7.000,00 zł. 
8. Fundacja „MAPA” –  „W imieniu pszczół” – 2.730,00zł. 
9. Aktywnie na ludowo-Stowarzyszenie  „CO SIĘ TO POROBI” – 7.090,00 zł. 
 

 

 



 
 

OŚWIATA  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW/SOWY 
Dane SP Pakosław 

Wyszczególnienie  2021 

1.Liczba uczniów (średnioroczna)  313,83 

2.Liczba etatów   40,76 + 1 zlecenie 

3.Liczba etatów nauczycieli  31,29 

4. liczba etatów przelicz. prac administracji i 
obsługi  

9,47 

5.Liczba uczniów na 1 nauczyciela (1 etat 
przelicz.)  

10,03 

6. Liczba oddziałów  16 

7.Liczba uczniów na oddział (średnia)  19,62 

8.Wydatki ogółem  4.185.949,64 

9.Roczny koszt utrzymania 1 ucznia (średnia)  13.338,28 

 
Sala sportowa (sala sportowa mieści się w strukturze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu)  

 

 

 

 

 

Wykaz wykonanych prac w Szkole Podstawowej w Pakosławiu/Szkoła Filialna  

Lp.  Rodzaj prac  Koszt ogółem 

1  Remont  posadzki  trybuny 2.804,40 

 

2 Remont kosiarek 2.192,99 

Wyszczególnienie  2020  2021 

zatrudnienie 2 etaty 

1 

umowa 

zlecenie  

2 etaty 

1 

umowa         

zlecenie 

Ogólny koszt 250 132,76 zł  265.233,04 



 
 

 

3 Malowanie 3 klas w budynku  A 11.200,00 

4 Naprawa alarmu 2.147,25 

5 Sowy- naprawy  hydrauliczne i remont pieca  6.852,00 

6 Remont placu zabaw Sowy  1.722,00 

7 Rozbiórka śmietników w Sowach 1.830,00 

8 Przeglądy i konserwacje alarmów, oświetlania, 

drzwi , oddymianie urządzeń grzewczych. 

 

7.167,00 

9 Wykonanie dokumentów w Sowach 3.500,00 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO 
 

Dane SP Chojno 

Wyszczególnienie  2021 

1.Liczba uczniów (średnioroczna)  168 

2.Liczba etatów ogółem  21,39 

3.Liczba etatów nauczycieli  16,51 

4. liczba etatów przelicz .prac administracji 

i obsługi  

4,88 

5.Liczba uczniów na 1 nauczyciela (1 etat 

przelicz.)  

11 

6. Liczba oddziałów  9 

7.Liczba uczniów na oddział (średnia)  19 

8.Wydatki ogółem  2.083.379,12 

9.Roczny koszt utrzymania 1 ucznia 

(średnia)  

12.401,07 

 

Wykaz wykonanych prac w Szkole Podstawowej w Chojnie 
 

Lp.  remonty/ zakupy  Koszt ogółem 

1. Projekt Laboratoria Przyszłości (stworzenie pracowni 

technicznej i robotyki) 

60.000,00 

2. Remont- malowanie klatek schodowych 1.800,00 

3. Montaż i demontaż drzwi zewnętrznych 11.760,00 



 
 

4. Naprawa i uszczelnienie pokrycia papowego dachu 5.498,10 

5.  Naprawy sanitarno-hydrauliczne i sprzętu 

elektronicznego 

1.884,20 

6.  Zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych 2.629,87 

7.  Zakup niszczarki 799,00 

8. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 2szt. (kserokopiarki) 4.145,50 

9. Zakup wózka na laptopy 4.580,00 

10.  Zakup kostki brukowej 

Wykonanie usługi 

1.926,00 

2.500,00 

11. Zakup wyposażenia – kotary materiałowe 1.296,78 

12. Zakup odkurzacza, szlifierki 1.228,00 

13. Zakup komputera-księgowość 2.600,00 

14. Wymiana lamp 3.102,00 

 

PRZEDSZKOLA 
 

PAKOSŁAW/SOWY 
Dane Przedszkole Pakosław 

ROK Liczba 
miejsc 

Liczba uczęszczających 
dzieci/ w tym 
6 letnich 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
etatów 
dydaktyczny
ch 

Liczba etatów 
obsługi 

Roczny koszt w 
przeliczeniu na jedno 
dziecko 

 
2021 

 
100 

 

 
112 /34 – 6-latków  
dane od I-VIII 

 
5 

 
7,31 

 
6,5 

 
14.546,57 

 
119/34 -6-latków  
dane od IX-XII 

 
Wykaz remontów 

 

Lp. remonty/ zakupy Koszt ogółem 

1. Remont instalacji centralnego 
ogrzewania/wymiana naczynia 
wyrównawczego/ 

2.583,00 



 
 

2. Remont sal dydaktycznych 11.000,00 

3. Wymiana grzejników 4.920,00 

4. Remont gabinetu nauczycielskiego i 
logopedycznego 

2.860,00 

 

 

 

CHOJNO  

 
Dane Przedszkole Chojno 

ROK Liczba 
miejsc 

Liczba uczęszczających 
dzieci/ w tym 
6 letnich 

Liczba 
oddziałów 

Liczba etatów 
dydaktycznych 

Liczba etatów 
obsługi 

Roczny koszt w 
przeliczeniu na jedno 
dziecko 

 
2021 

 
75 

 

 
72/19 – 6-latków -  
dane od I-VIII 

 
3 

 
5,82 

 
5 

 
11.867,32 

 
73/13- 6-latków - 
dane od IX-XII 

 

Wykaz remontów 

 

 

Lp. remonty/ zakupy Koszt ogółem 

1. Remont: malowanie kuchni, malowanie 
wiatrołapu. 

 
1.400,00 

2. Remont schodów tarasowych – wejście na plac 
zabaw Przedszkola w Chojnie 

 
3.499,35  

3. Drobne naprawy:  hydrauliczne, gaśnice 100,00 

4. Zakup wyposażenia: regały meblowe, roletki 
materiałowe. 

 
1.452,24  

5. Zakup pomocy dydaktycznych: 3 sztuki radia 
Bombox, klocki konstrukcyjne, gry, układanki. 

 
1.490,97  

 

 

 



 
 

POMOC SPOŁECZNA  
Ośrodek realizował zadania wynikające z ustaw o: 
1.  pomocy społecznej 
2.  świadczeniach rodzinnych, 
3.  pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
4.  ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
5.  wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
6.  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( 500+), 
7.  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „za życiem”, 
8.  dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, 
9.  ustanowieniu wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, 
10.  systemie oświaty, 
11.  Karcie Dużej Rodziny, 
12.  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
13.  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
14.  przeciwdziałaniu narkomanii, 
15.  ochronie zdrowia psychicznego, 
16.  systemie ubezpieczeń społecznych, 
17.  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
18.  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
19 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
- rozporządzeń i innych aktów prawnych: 
1)ustanowieniu wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 
2)rządowy program „Dobry Start” 300+. 
3)program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
4)program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu w 2021r. realizował działalność statutową oraz 
podejmował dodatkowe działania w celu podnoszenia jakości i poszerzenia świadczonych usług na rzecz 
mieszkańców Gminy Pakosław jako: 
1) zadania własne gminy, 
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. 
 
Środki na realizację zadań z pomocy społecznej pochodzą z budżetu Gminy Pakosław i z dotacji 
rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone. 
 

Budżet  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pakosławiu 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu w 2021r. na realizację zadań własnych 
i zleconych – świadczenia i obsługa -  wydatkował kwotę  10.061.960,38 zł, z czego: 
- ze środków budżetu gminy – własne: 965.004,36  zł, 
- ze środków budżetu państwa - 9.096,956,02 zł,  w tym: 
   * zlecone    - 8.971.797,77 zł, 
   * dotacja    -    123.158,25 zł, 
   * FP             -        2.000,00 zł. 

Pomocą społeczną bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania  objętych było 125 
osób z  103 rodzin. 
Natomiast pomocy udzielono w postaci pracy socjalnej i innych, różnych formach  – ogółem  834 osobom 
w 303 rodzinach. 



 
 

 
Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy Pakosław w Domach Pomocy Społecznej w okresie  

2019 - 2021r. 

okres 
sprawozdawczy 

miejsce pobytu liczba osób roczny koszt 
pobytu 

2019 1.Dom Pomocy Społecznej w Pakówce 
2. Dom Pomocy Społecznej  
    w Chumiętkach 
3. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 
4. Dom Pomocy Społecznej w Lesznie 
5. Dom Pomocy Społecznej w Osieku 
6. Dom Pomocy Społecznej w Miliczu 

 
 

9 

 
 

244.410,87 zł 

2020 1.Dom Pomocy Społecznej w Pakówce 
2. Dom Pomocy Społecznej  
    w Chumiętkach 
3. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 
4. Dom Pomocy Społecznej w Lesznie 
5. Dom Pomocy Społecznej w Osieku 
6. Dom Pomocy Społecznej w Miliczu 

 
 

10 

 
 

185.919,15 zł 
 
 
 
 

2021 1.Dom Pomocy Społecznej w Pakówce 
2. Dom Pomocy Społecznej  
    w Chumiętkach 
3. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 
4. Dom Pomocy Społecznej w Osieku 
5. Dom Pomocy Społecznej w Miliczu 

 
 

7 

 
 

183.847,46 zł 

 
 
1. Zasiłki okresowe - 35 świadczeń –wypłacono łącznie w wysokości   13.602,50 zł z czego:    
 - dotacja             - 11.691,65 zł 
 - środki własne -   1.910,85 zł 
2. Zasiłki celowe jednorazowe i w naturze - otrzymały 93 osoby -łącznie w wysokości -84.549,80 zł,  
w tym: 
- zasiłki jednorazowe         - 16.900,00 zł 
- zasiłki specjalne celowe - 58.649,80 zł 
- zdarzenie losowe              - 9.000,00 zł 
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono 23 świadczenia, łącznie w wysokości  - 6.832,12 zł. 
- decyzje wydane w 2021r.    –  4 
- decyzje skutkujące z 2020r.  –1 
4. Zasiłki stałe  -otrzymało  8 osób - 96 świadczeń - łącznie w wysokości  - 46.620,84 zł.  
5. Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych - ustalone przez Sąd - 
wypłacono 72 świadczenia - łącznie w wysokości  - 6.000,00 zł. 
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - łącznie wykonano -  2.844 godzin, stawka za  1 godzinę – 18,30 zł 
– (forma zatrudnienia umowa zlecenie)  - łączny koszt – 50.654,40 zł, 
7. Pomoc w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu”: 
- dożywianie dzieci w szkołach  -   wydano 1.005 posiłków -  łączny  koszt- 15.376,00 zł,  
w tym: 
- środki własne    -  8.471,40 zł, 
- dotacja celowa -   6.904,60 zł 
- jednorazowy zasiłek celowy na dożywianie – dotacja  -  forma pieniężna  - 5.800,00 zł. 



 
 

8. Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym – stypendia – otrzymało 26 uczniów – łącznie 
wypłacono  -  31.995,00 zł, w tym: 
 - dotacja  - 25.596,00 zł, 
- własne   -  6.399,00 zł, 
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - wypłacono  
8 osobom -  96 świadczeń w kwocie - 4.195,80 zł, 
10. Prace społecznie użyteczne -  łączny koszt    -  5.877,00 zł, w tym: 
       - refundacja PUP - 3.526,00 zł, 
       - budżet gminy    - 2.350,80 zł.   
11. Świadczenia wychowawcze– 500+wypłacono  12.818 świadczeń w kwocie - 6.385.454,20 zł. 
12. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłacono 435 rodzinom w następującej 
wysokości:  
1) zasiłki rodzinne z dodatkami  + zasiłki „złotówka za złotówkę” - łącznie  6.451 świadczeń o łącznej 
kwocie - 677.760,58zł; 
2) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 424 świadczenia w wysokości - 831.072,00 zł;  
3) specjalny zasiłek opiekuńczy –  wypłacono 180 świadczeń w  wysokości - 109.890,00 zł;  
4) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 1.708 świadczeń w kwocie - 368.437,80 zł;  
5) jednorazowa zapomoga z tytułu  urodzenia dziecka - wypłacono 45 świadczeń  w wysokości  
 - 45.000,00 zł.; 
6) świadczenia rodzicielskie – wypłacono 125świadczeń  o łącznej wysokości  - 118.028,70zł; 
7) zasiłki dla opiekunów - wypłacono 53 świadczenia o łącznej wysokości -  32.660,00 zł; 
8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono   14 dzieciom  z 7 rodzin  razem:  
- 154 świadczenia o łącznej  kwocie–56.552,62 zł; 
9) składki na ubezpieczenie społeczne: 
         - świadczenia rodzinne – wypłacono 455 świadczeń  w wysokości - 177.294,00 zł, 
         - zasiłki dla opiekunów wypłacono 41 świadczeń na kwotę– 6.940,38 zł. 
Razem  wypłacono świadczeń na kwotę  -   2.423.636,08 zł, liczba świadczeń – 9.635. 
13.Karta Dużej Rodziny 
Kartę Dużej Rodziny otrzymują dzieci i rodzice, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 
W 2021r. wydano karty: 
-  8 rodzinom – pierwszą kartę , 
-  7 rodzinom – drugą kartę (pierwsza straciła ważność), 
-  2 rodzicom  dorosłych dzieci, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, 
-  1 duplikat. 
Na obsługę tego zadania w 2021r. wydano kwotę – 168,04 zł – dotacja. 
14.Wspieranie rodziny 
Asystent rodziny – zatrudniony w celu wsparcia rodzin z terenu gminy Pakosław. 
15.Rodziny zastępcze 
W 2021r.opłacono za pobyt w  pieczy zastępczej -6 dzieci w tym dla: 
- 1 dziecka w rodzinie niespokrewnionej  
- 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej 
łączny koszt 24.461,43 zł. 
16.Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Fundusz Solidarnościowy 
Opieką objęto  dwie osoby z niepełnosprawnościami  -  łączny koszt -  7.491,60 zł. 
 
17.Zespół Interdyscyplinarny  
Zespół Interdyscyplinarny podejmował 18 interwencji domowych, z czego 10 dotyczyło przemocy 
domowej.  
Zespół rozpatrzył: 
- 3 nowe „Niebieskie Karty” (3 rodziny), 



 
 

- 6 spraw z roku poprzedniego tj.2020 (4 rodziny). 
Razem 9 „Niebieskich Kart” z 7 rodzin (w tym 2 rodziny – sprawa rozpatrywana dwukrotnie). 
Podejmowano natychmiastowe działania wobec sprawców przemocy oraz udzielono pomocy ofiarom 
przemocy. 
Zespół Interdyscyplinarny w 2021r.  odbył – 2 spotkania,  w grupach roboczych –9 spotkań. 
Zamknięto 7 „Niebieskich Kart” z 5 rodzin, natomiast w toku postępowania karnego lub wymagające 
stałego monitoringu pozostały 2 „Niebieskie Karty ” z 2 rodzin, z czego 1 Karta została przekazana do  
innego zespołu interdyscyplinarnego. 
Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ogólny 
koszt w 2021 wyniósł -  1.603,36 zł. 
 

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY 
 

Data 
uchwalenia 

Uchwała w sprawie Numer uchwały Ogłoszenie w 
Dzienniku 
Urzędowym 

19.02.2021 
 
 

nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Pakosław 

XX/172/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 1626 
z dnia 24.02.2021 r 

19.02.2021 
 
 
 

zmiany uchwały określającej 
przystanki komunikacyjne na terenie 
Gminy Pakosław, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina 
Pakosław oraz warunki i zasady 
korzystania z tych przystanków 

XX/173/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz.1627 
z dnia 24.02.2021 r 

19.02.2021 
 
 
 

zwolnienia z opłaty za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży 

XX/181/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz.1628 
z dnia 24.02.2021 r 

19.02.2021 
 
 
 

zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 

XX/182/2021  

19.02.2021 
 
 
 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Rawickiemu 

XX/183/2021  

19.02.2021 
 

zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego 

XX/184/2021  

19.02.2021 
 

zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 

XX/185/2021  
 
 

19.02.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XX/186/2021  

15.03.2021 zmiany granic administracyjnych 
sołectwa Sowy i Białykał 

XXI/187/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 2506 
z dnia 24.03.2021 

15.03.2021 zmiany uchwały budżetowej na rok XXI/188/2021  



 
 

Data 
uchwalenia 

Uchwała w sprawie Numer uchwały Ogłoszenie w 
Dzienniku 
Urzędowym 

2021 

15.03.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XXI/189/2021  

28.04.2021 
 

wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze darowizny 

XXII/190/2021  

28.04.2021 
 
 
 

zmiany wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Pakosław na lata 
2018-2022 

wycofano  

28.04.2021 
 
 

zmiany uchwały w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozliczania dotacji 
celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Pakosław 

XXII/191/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 4723 
dnia 14.06.2021 r 

 
28.04.2021 
 

Przyjęcia sprawozdania Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pakosławiu za 2020 rok 
oraz wykazu potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej 

XXII/192/2021  

 
 
28.04.2021 
 

ustalenia wysokości  ekwiwalentu 
wypłacanego członkom OSP za udział 
w działaniach ratowniczych i 
szkoleniach pożarniczych 
 

XXII/193/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz.4060 
z dnia 17.05.2021 r 

 
28.04.2021 
 
 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawickiemu 

XXII/1942021  

28.04.2021 
 
 
 

określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek dla nauczycieli pełniących 
funkcje kierownicze w szkołach 
podstawowych i przedszkolach 

XXII/195/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 4061 
z dnia 17.05.2021 r 

 
28.04.2021 
 
 

zmiana uchwały budżetowej na rok 
2021 

XXII/197/2021  
 
 
 
 

28.04.2021 
 
 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XXII/198/2021  

 
28.04.2021 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonych w 
Pakosławiu 

XXII/199/2021  

 
 
23.06.2021 

udzielenia Wójtowi Gminy Pakosław 
wotum zaufania 
 

XXIII/200/2021  



 
 

Data 
uchwalenia 

Uchwała w sprawie Numer uchwały Ogłoszenie w 
Dzienniku 
Urzędowym 

 
 
23.06.2021 

zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy Pakosław z wykonania 
budżetu gminy za rok 2020 

XXIII/201/2021  

 
 
23.06.2021 

udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Pakosław z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Pakosław za 2020 rok 

XXIII/202/2021  

 
 
23.06.2021 

ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Pakosław na rok 
szkolny 2021/2022. 

XXIII/203/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 5492 
z dnia 8.07.2021 r 

 
 
23.06.2021 

przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Pakosław. 
 

XXIII/204/2021  

 
 
23.06.2021 

Określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

XXIII/205/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 5091 
z dnia 24.06.2021r. 

 
 
23.06.2021 

wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy, których 
przedmiotem są te same 
nieruchomości. 

XXIII/206/2021  

 
 
23.06.2021 

uchwalenia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Pakosław na lata 
2021-2025 
 

XXIII/207/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 5493 
z dnia 8.07.2021 r 

 
 
23.06.2021 

wniesienia wkładu pieniężnego do 
Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z 
o.o. w Lesznie 

XXIII/208/2021  

 
 
23.06.2021 

zmiany uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym 

XXIII/209/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 5491 
z dnia 8.07.2021 r 

 
 
23.06.2021 

zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 

XXIII/211/2021  

23.06.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XXIII/212/2021  

23.06.2021 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawickiemu w latach 2021-
2026 
 

XXIII/210/2021  

20.07.2021 
 
 

przyjęcia projektu ,,Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” .na terenie Gminy Pakosław 

XXIV/213/2021  

20.07.2021 zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 

XXIV/214/2021  



 
 

Data 
uchwalenia 

Uchwała w sprawie Numer uchwały Ogłoszenie w 
Dzienniku 
Urzędowym 

4.08.2021 zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 

XXV/215/2021  

4.08.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XXV/216/2021  

 
27.09.2021 
 

przyjęcia Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami Gminy Pakosław na 
lata 2021-2024, 
 

XXVI/217/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 7233 
z dnia 1.10.2021 r 

 
27.09.2021 
 
 

uchwalenia Strategii  Rozwiązywania  
Problemów Społecznych Gminy 
Pakosław na lata 2021 – 2031 

XXVI/218/2021  

 
27.09.2021 
 
 

wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze darowizny 

XXVI/219/2021  

27.09.2021 
 

wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonych w 
Pakosławiu 
 
 

XXVI/220/2021  

27.09.2021 
 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej na rzecz 
użytkownika wieczystego, 
 

XXVI/221/2021  

27.09.2021 
 

przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków”  
na terenie Gminy Pakosław 

XXVI/222/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 7234 
z dnia 1.10.2021 r 

27.09.2021 
 

zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 
 

XXVI/225/2021  

27.09.2021 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XXVI/226/2021  

27.09.2021 
 
 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawickiemu 

XXVI/223/2021  

27.09.2021 
 
 
 

udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawickiemu 

XXVI/224/2021  

30.11.2021 
 
 

uchwalenia programu współpracy 
Gminy Pakosław na rok 2022 z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

XXVII/227/2021  



 
 

Data 
uchwalenia 

Uchwała w sprawie Numer uchwały Ogłoszenie w 
Dzienniku 
Urzędowym 

publicznego i o wolontariacie 

30.11.2021 
 
 

przyjęcia rocznego planu potrzeb w 
zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2022 rok 

XXVII/228/2021  

30.11.2021 
 
 

przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2022 

XXVII/229/2021  

30.11.2021 
 
 

przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2022-2023 

XXVII/230/2021  

30.11.2021 
 
 

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej na rzecz użytkownika 
wieczystego 

XXVII/231/2021  

30.11.2021 
 
 

określenia stawek i wprowadzenia 
zwolnień z podatku od nieruchomości 
na 2022 r. 

XXVII/232/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 9424 
z dnia 6.12.2021 r 

30.11.2021 
 
 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Rawickiemu w latach 2021-2026 

XXVII/233/2021  

30.11.2021 
 
 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Rawickiemu 

XXVII/234/2021  

30.11.2021 
 
 

zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 
 

XXVII/235/2021  

30.11.2021 
 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XXVII/236/2021  

 
28.12.2021 

zawarcia Porozumienia 
Międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Rawicz zadania w 
zakresie zapobiegania bezdomności 
zwierząt 

XXVIII/237/2021  

28.12.2021 przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Pakosław w 2022 
roku, 
 

XXVIII/238/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz. 16 z 
dnia 3.01.2022 r. 

28.12.2021 
 

zamiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości i zasad przyznawania 
zryczałtowanych kwartalnych diet dla 
sołtysów 

XXVIII/239/2021  

28.12.2021 
 

wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonych w 
Pakosławiu 

XXVIII/247/2021  

28.12.2021 wyrażenia zgody na zamianę XXVIII/248/2021  



 
 

Data 
uchwalenia 

Uchwała w sprawie Numer uchwały Ogłoszenie w 
Dzienniku 
Urzędowym 

 nieruchomości 

28.12.2021 
 

komunalizacji mienia Skarbu Państwa XXVIII/249/2021  

28.12.2021 
 

wykazu wydatków niewygasających z 
upływem roku budżetowego 2021 

XXVIII/251/2021  

28.12.2021 
 

zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 

XXVIII/254/2021  

28.12.2021 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2021-2024 

XXVIII/255/2021  

28.12.2021 
 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakosław na lata 
2022 – 2035, 
 

XXVIII/256/2021  

28.12.2021 
 

uchwały budżetowej Gminy Pakosław 
na rok 2022 

XXVIII/257/2021 Dziennik Urzędowy 
Woj. Wlkp. Poz.651 z 
dnia 21.01.2022 

28.12.2021 
 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Rawickiemu w latach 2021-2027 

XXVIII/250/2021  

28.12.2021 sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej 
 

XXVIII/252/2021  

28.12.2021 Zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Rawickiemu 
 

XXVIII/253/2021  

 

1.Wojewoda Wielkopolski  rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-I.4131.1.559.2921.19 orzekł nieważność  

§ 14, § 15, § 16 oraz § 24 załącznika do uchwały nr XXVI/222/2021 Rady Gminy Pakosławiu z dnia  

27 września 2021r.w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na 

terenie Gminy Pakosław – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

2.Wojewoda Wielkopolski wskazaniem nadzorczym Nr5 KN-I.4131.2.13.2021.23 wskazał na nieistotne 

naruszenie prawa w uchwale Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 września 2021r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. 

3.Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NP.-II.4131.1.40.2021.2 orzekł nieważność  

§ 10 ust.2 w zakresie zwrotu „nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023r” uchwały nr XXVII/227/2021 

Rady Gminy Pakosław z dnia 30 listopada 2021r.w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 

Pakosław na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

 

 



 
 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SWOROWO (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg) 

 
Na realizacje zadania Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie – 354.648,36 zł., natomiast wkład 

budżetu Gminy wyniósł 88.662,09 zł. 

 

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLEJEWKO 

Na realizacje zadania Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie w kwocie 350.455,88 zł, natomiast 

wkład własny z budżetu Gminy wyniósł 87.613,97 zł. 

 

 

 

 

 



 
 

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Dofinansowanie zadania nastąpiło ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu 
Gminy Pakosław. 
1.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław na ul. Kolejowej oraz 
ul.Olbina. W ramach tego zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości niespełna 0,7 km 
oraz kanalizację sanitarną o długości ponad 0,3 km wraz z przepompownią ścieków. Dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 432.511,71 zł oraz z budżetu Gminy Pakosław 
99.477,69 zł. 
2.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Góreczki Wielkie. Zadanie realizowane 
jest na przełomie 2021/2022. W ramach zadania  zostanie skanalizowana cała miejscowość Góreczki 
Wielkie, za wyjątkiem Baranowic, które sieć kanalizacyjną już posiadają. Wybudowane zostanie ok.2,7 
km sieci tłoczonej, ok. 3,2 km sieci grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz 3 przepompownie ścieków.  
 

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL.OLBINA PAKOSŁAW 
 
„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pakosław”. Zadanie to  realizowane jest na 
przełomie 2021/2022 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie obejmuje budowę 
odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pakosław, Chojno, Osiek, Podborowo i Pomocno. 
Łącznie może powstać sieć oświetleniowa o długości ok. 3,5 km, składająca się z ok. 100 opraw 
oświetleniowych ledowych.  
W 2021 roku wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę oraz wybudowano 
oświetlenie drogowe na ul. Olbina w Pakosławiu. Prace projektowe zakończono  
16 listopada 2021 r. zaś roboty budowlane zakończono 15 listopada 2021 r.  Natomiast w roku 2022 
planuje się wykonanie dalszych robót budowlanych i montażowych. 
 

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH  
DOFINANSOWANIE URZĄDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

BUDOWA DROGI W PAKOSŁAWIU 

 



 
 

Łączny koszt budowy - 339.600,00 zł. W ramach inwestycji została przebudowana część ulicy Olbina  

z nawierzchni granitowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 323,75 m, szerokości 

5 m oraz na nawierzchnię z tłucznia granitowego o długości 218,78 m. Wykonano również odwodnienie 

przebudowanej jezdni. 

 
 

BUDOWA DROGI NIEDŹWIADKI 

 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m w miejscowości Niedźwiadki. Łączny koszt 
zadania - 115.481,33 zł.  Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej z nawierzchni  
z kostki betonowej o długości 160 m oraz umocowanie pobocza kruszywem granitowym. 
 
Całkowity koszt budowy dróg Pakosław ul.Olbina i Niedźwiadki wyniósł 455.081,33 zł z tym  

z dofinansowania 246.250,00 zł oraz z budżetu Gminy  Pakosław 208.831,33 zł. 

 

ŚCIESZKA PIESZO-ROWEROWA PAKOSŁAW-SOWY 

Zadanie pn.”Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej między 
miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław, wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”, 
który w 85% współfinansowany był ze środków Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt inwestycji -  2.967.809,61 zł, w tym: 
1)WRPO:  2.409.637,46 zł 
2)wkład własny Gminy Pakosław i Powiatu Rawickiego:  558.172,15 zł 
W ramach realizacji zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 2,83 km, infrastrukturę 
towarzyszącą stanowi nowe oświetlenie w terenie zabudowanym. Zamontowano 56 nowych, 
energooszczędnych opraw  oświetleniowych oraz utworzono dwa punkty Bike&Ride. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI – BIAŁYKAŁ I GÓRECZKI WIELKIE 

Białykał  zadanie pn.”Gościnna Brama Wielkopolski – zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

w Białymkale wraz z budową placu zabaw”.  

Obecny plac zabaw został doposażony o duży zestaw zabawowy, bujak, 2 ławki i 2 urządzenia siłowni 

zewnętrznej. Ponadto zostały wykonane ogrodzenie, grill oraz chodnik stanowiący dojście do placu 

zabaw. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa odmalowano świetlicę wiejską i wiatę rekreacyjną, 

uporządkowano teren wokół świetlicy, naprawiono i odrestaurowano ławki oraz przygotowano teren i 

podłoże pod montaż urządzeń. Koszt przedsięwzięcia – 82.549,90 zł, natomiast koszty kwalifikowane 

projektu – 53.110,24 zł.w tym dotacja Województwa Wielkopolskiego  - 37.000,00 zł, budżet gminy -   

6.560,24 zł, fundusz sołecki – 9.550,00 zł. Praca mieszkańców – 29.439,66 zł. 

 

 

W Góreczkach Wielkich, w ramach zadania pn.”Mieszkańcy ćwiczą i grają, więc dobrą formę mają! –
sportowo- rekreacyjne zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich”, 
wybudowano chodnik, wymurowano grilla z kostki graniowej, zamontowano słupki zabezpieczające 
teren oraz zakupiono i zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej, 2 ławki, 2 kosze na śmieci i 
tablicę z regulaminem placu zabaw. 
 
Mieszkańcy sołectwa uporządkowali teren pod budowę chodnika, grilla i siłowni zewnętrznej oraz 
odmalowali urządzenia placu zabaw i wiaty rekreacji. Wykonano również z kostki granitowej miejsce pod 
ognisko. 
 
Koszt projektu – 58.875,64 zł, wartość kosztów kwalifikowanych – 41.006,25 zł w tym z dotacji 
Województwa Wielkopolskiego 27.859,00 zł, środki z budżetu gminy 557, 25 zł, z funduszu sołeckiego 
12.590,00 zł. Praca mieszkańców – 17.869,39 zł. 
 

 

 

 



 
 

BUDOWA CHODNIKA UL.STRAŻACKA  

Zadanie pn. „Budowa chodnika na ul. Strażackiej w Pakosławiu”. 

W ramach inwestycji został wybudowany chodnik oraz zjazdy na posesję. Zakres prac obejmował roboty 
rozbiórkowe istniejących elementów dróg oraz usunięcie 2 szt. drzew, roboty ziemne, odwodnienie 
korpusu drogowego, wykonanie podbudowy , ustawienie obrzeży i krawężników betonowych, 
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej. Kostka brukowa szara została zakupiona 
wcześniej z funduszu sołeckiego. 
Koszt budowy – 44.000,00 zł ( w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego). 

 

 

 

 

 
W 2021r. dokonano następnych nasadzeń  drzew miododajnych. Zadanie zostało zrealizowane przy 
pomocy  środków pozyskanych z Województwa Wielkopolskiego. Nasadzeń dokonano w trzech 
śródpolnych drogach gminnych w Chojnie. Łącznie posadzono 95 szt. sadzonek, w tym 40 szt. lipy 
drobnolistnej, 40 szt. robinii akacjowej oraz 15 szt. klonów zwyczajnych. 
 
Koszt zakupu sadzonek   – 18.576,00 zł., Całkowity koszt zakupu sadzonek i nasadzeń – 23.576,00 zł, w 
tym dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego – 16.718,30 zł, z budżetu gminy – 1.857,70 zł. 
 
 Koszt nasadzeń wyniósł -  5.000,00 zł i  został pokryty ze środków budżetu Gminy. 



 
 

 

 

 
ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA RAWICZ –OSIEK 

Gmina Pakosław wspólnie z powiatem Rawickim oraz Gminą Rawicz w ramach projektu pn. Budowa 

infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”  wybudowała  ciąg pieszo – 

rowerowy o długości ok 18,15 km. Beneficjentem projektu był Powiat Rawicki.  

 

 

 

 

KULTURA, TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA  
Na terenie Gminy Pakosław działają dwie inwestycje kultury:  
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu;  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu.  
 

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
W roku 2021 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu nie mógł realizować wszystkich zadań 
statutowych zgodnie z planem pracy oraz kalendarzem imprez. W związku z panującym na obszarze 



 
 

Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz licznymi obostrzeniami 
uniemożliwiającymi organizację i współorganizację imprez sportowych, kulturalnych 
i rekreacyjnych, część z nich odbywała się w formie online lub została odwołana. Ograniczone zostało 
także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wspieranie oraz tworzenie warunków dla 
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań  i zespołów. Prowadzono 
natomiast w dalszym ciągu działalność wydawniczą i promocyjną. Zorganizowano następujące 
wydarzenia i konkursy:  
 

Wydarzenia własne 

oraz 

współorganizowan

e  

Opis wydarzenia  Liczba 
uczestników  

(szacunkowa)  

 

Kino plenerowe  

na leżakach 

Po raz piąty nad zalewem w Pakosławiu pojawiło się kino na 

leżakach. W plenerze, pod gołym niebem, w piątkowy 

wieczór, mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia filmu pt. 

„Na układy nie ma rady”. 
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Impreza sportowa 

nad zalewem 

w Pakosławiu 

pn. „Zwalcz nudę – 

biegaj z nami”  

w ramach 9. Edycji 

Narodowego Dnia 

Sportu 

Podczas imprezy można było wziąć udział w biegach, 

zmierzyć się w podnoszeniu ciężarka, tenisie stołowym, 

zagrać w piłkę nożną, warcaby lub gry planszowe. Dla 

miłośników gry w szachy przygotowano Otwarty Turniej 

Szachowy systemem szwajcarskim. Miłośnicy NordicWalking 

przemierzyli rekreacyjnie trasę wokół zalewu. Wiodącą 

dyscypliną sportową, w której można było wziąć udział, były 

biegi. Dzieci w wieku przedszkolnym miały do pokonania 

dystans 150 m, uczniowie klas I - II szkół podstawowych 

dystans 300 m, uczniowie klas III – IV dystans 500 m, 

uczniowie V – VII dystans 1000 m, uczniowie klasy VIII oraz 

młodzież do ukończenia 18 roku życia dystans 1500 m. 

Dorośli wzięli udział w BIEGU OPEN. Panie miały do 

pokonania dystans 2500m (1 okrążenie wokół zalewu), a 

panowie przemierzyli  dystans 10 000 m (4 okrążenia wokół 

zalewu). Na koniec uczestnicy otrzymali medale i dyplomy, a 

zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe.  

 

187 

zawodników, 

200 kibiców 

Narodowe Święto 

Niepodległości 

Z tej okazji, w kościołach parafialnych naszej Gminy odbyły 

się uroczyste msze święte w intencji Ojczyzny. W kościele w 

Pakosławiu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 

zaprezentowały montaż słowno – muzyczny pt. „Uwierz, 

Polsko!”, przygotowany na tę okoliczność. Po zakończonych 

mszach św. odśpiewano Hymn Polski, a przedstawiciele 

władz samorządowych, delegacje oraz uczniowie złożyli 

kwiaty i zapalili znicze pod pomnikami upamiętniającymi 

walczących o niepodległą Polskę. 
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Ferie zimowe  Organizatorem ferii w formie online był Ośrodek Kultury  i 

Rekreacji w Pakosławiu we współpracy z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Pakosławiu. W ramach ferii, dzieci 

miały za zadania: wykonać prace plastyczne nt. zimowego 

krajobrazu czy zimowych postaci z bajek, ułożyć zimowe 

rymowanki oraz wykonać fotografie z książką o zimowej 

tematyce. 

 

20 

Konkurs 

wielkanocny 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu przeprowadził 

konkurs wielkanocny, którego celem było rozwijanie 

kreatywności oraz zdolności manualnych poprzez udział w 

konkursie, wzmacnianie wrażliwości artystycznej oraz 

popularyzowanie polskich tradycji wielkanocnych. Na 

uczestników czekały dwa zadania: wykonanie wielkanocnej 

kartki świątecznej oraz stworzenie rodzinnego stroika 

wielkanocnego. Prace oceniane były w czterech 

kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III 

szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół 

podstawowych, uczniowie klas VII-VIII szkół 

podstawowych. 

117 

Konkurs pn. „Sprawdź 

swoją wiedzę o 

sporcie” 

 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu przeprowadził 

konkurs pn. „Sprawdź swoją wiedzę o sporcie”. Celami 

konkursu były: popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie 

historii polskiego i międzynarodowego sportu, 

propagowanie osiągnięć polskich sportowców; 

rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej sportu i wszelkich 

form aktywności; zachęta do aktywnej obserwacji 

wydarzeń sportowych; zainteresowanie mniej 

popularnymi dyscyplinami sportu oraz zdiagnozowanie 

stanu wiedzy o sporcie wśród mieszkańców Gminy 

Pakosław. Chętni mogli zmierzyć się z testem 

zawierającym: 30 pytań zamkniętych wielokrotnego 

wyboru, zadanie  łamigłówkę oraz 6 pytań otwartych. 

Dotyczyły one mi.in.: sportu lokalnego, wydarzeń 

bieżących oraz historycznych, zasad gry. 

17 

Konkurs dla 

uczestników, którzy 

oddadzą jak 

największą liczbę 

głosów na plac zabaw 

– Podwórko Nivea 

nad zalewem w 

Pakosławiu 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu przystąpił do 

Konkursu pn. „Podwórko Nivea”, zabiegając przy tym o 

oryginalny plac zabaw dla dzieci, który miałby powstać nad 

zalewem w Pakosławiu. Zwycięstwo uzależnione było od 

ilości głosów oddanych przez internautów. Konkurs dla 

uczestników, którzy oddadzą jak największą liczbę głosów 

na plac zabaw – Podwórko Nivea nad zalewem w 

Pakosławiu miał zachęcić do oddania jak największej liczby 

głosów na to miejsce. Organizatorem Konkursu byli 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu oraz Firma 

WASCOM z Osieka w partnerstwie z Gminą Pakosław. 

29 



 
 

Zajęcia wakacyjne  

dla dzieci 

Organizatorem wakacyjnych zajęć dla dzieci był Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w Pakosławiu we współpracy z Gminną 

Biblioteka Publiczną w Pakosławiu. Odbyły się trzy 

spotkania pn.: „Zaczarowany ołówek” – warsztaty 

szkicowania, „Na sportowo i wesoło” – zabawy ruchowe 

na boisku sportowym, „Śmieciaki ratują świat” - teatrzyk. 

74 

Warsztaty malarskie 

pn. „Zaproś anioła  

do domu na Święta 

Bożego Narodzenia” 

Organizatorem warsztatów był Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Pakosławiu wraz z Gminną Biblioteka Publiczną w 

Pakosławiu. Podczas warsztatów uczestnicy wykonali 

piękne anioły farbą akrylową na drewnianej deseczce. 

17 

 

1.Wsparcie dla Klubów i Stowarzyszeń  

W 2021 roku Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu wspierał działalność klubów i stowarzyszeń takich 
jak: Klub Sportowy LUKS „AWDANIEC” Pakosław, Klub Seniora „Jawor”,  Regionalny Zespół „Chojnioki”, 
„Młode Chojnioki”, „Małe Chojnioki”,  Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego”, Ludowe Zespoły 
Sportowe z terenu Gminy Pakosław oraz Koło Liga Obrony Kraju Pakosław.  
 

2.Instruktorzy i animatorzy  

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zatrudniał instruktorów tańca nowoczesnego, którzy 
prowadzili  4 grupy taneczne „Paka” (łącznie skupiali w ciągu roku około 72 dzieci). Zespół taneczny 
reprezentuje gminę na turniejach i konkursach tanecznych.   
 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zatrudniał także instruktora tańca ludowego, który 
przygotował do występów Regionalny Zespół „Chojnioki”, a głównie „Małych Chojnioków”  
i „Młodych Chojnioków”. Dzięki  temu podtrzymywana jest tradycja i kultura ludowa,  a występy dzieci 
można podziwiać m.in. na imprezach organizowanych na terenie naszej gminy. Ponadto Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Pakosławiu w 2021 roku pokrywał koszty zatrudnienia osób, które udostępniały Kompleks 
Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Pakosławiu.  
 
 
3.Udział w projektach 

a) Projekt Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska. W przedsięwzięciu brały udział dwa chóry, 
korzystające ze wsparcia finansowo-merytorycznego, a mianowicie:   
- chór Przedszkola w Pakosławiu - „Śpiewające Skrzaty” pod dyrygenturą  Bogumiły Głowacz;  
- chór Szkoły Podstawowej w Pakosławiu -„MODERATO” pod dyrygenturą Reginy Dybowskiej.   

b) Konkurs „Podwórko Nivea 2021” -  Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Pakosławiu przystąpił do Konkursu 
pn. "PODWÓRKO NIVEA 2021", zabiegającym samym o oryginalny plac zabaw dla dzieci, który miałby 
powstać nad zalewem w Pakosławiu. W ścieżce jurorskiej zgłoszono pracę konkursową w formie filmu 
spełniającego wymogi regulaminu. Następnie zgłoszona lokalizacja na plac zabaw – Podwórko Nivea 
brała udział w głosowaniu internautów. 
 

4.Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest administratorem:  

- Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Pakosławiu;   
- kortu tenisowego;  
- boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chojnie;  
- części zalewu w Pakosławiu.   



 
 

Z boisk sportowych, w godzinach przedpołudniowych, korzystali nieodpłatnie uczniowie szkół   
z Gminy Pakosław pod opieką nauczycieli. W godzinach popołudniowych obiekt udostępniany był 
grupom zorganizowanym, tj. m.in. : LUKS „AWDANIEC” Pakosław, LZS Gminy Pakosław, KA 4 resPect, LZS 
Słupia Kapitulna.   
Wydawnictwa: Ośrodek Kultury i Rekreacji w 2021 roku wydawał 4 numery Gminnej Gazety 

Samorządowej „Pakosław i Okolice” – 300 egz. Zamieszczane w niej były artykuły dotyczące bieżących 
spraw gminy, wydarzeń kulturalnych i sportowych, spraw społecznych, wieści ze szkół  
i przedszkoli, kącik z życia seniora oraz z mroków historii. Bezpłatna gazeta, przekazywana była sołtysom, 

radnym, stowarzyszeniom i klubom z Gminy Pakosław oraz rozpowszechniana wśród mieszkańców 
poprzez sklepy i instytucje.  

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAKOSŁAWIU 

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu  
wynosił  39.995 woluminów: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu – 19.310 woluminów, 
- Filia Biblioteczna w Chojnie – 20.685 woluminów. 

Zakupiono łącznie 968 woluminów, w tym:   

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu 

-z dotacji organizatora – 375 książek, 

-z dotacji ministerialnej – 144 książki. 
Filia Biblioteczna w Chojnie 
- z dotacji organizatora – 323 książki, 
- z dotacji ministerialnej – 126 książek. 
Liczba czytelników aktywnych ogółem 991 z tego:  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu – 508, 

- Filia Biblioteczna w Chojnie  - 483. 

Liczba wypożyczeń księgozbioru w 2021 roku wyniosła 27.102w tym: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu  - 13.089; 

- Filia Biblioteczna w Chojnie  –  14.013; 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych”. Kwota dofinansowania wyniosła 7.000,00 zł. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025 (NPRCz 2.0.) jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na 
lata 2021-2025.  
Środki finansowe pozyskane z dotacji sprawiły, że Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu miała stały 
dopływ nowości wydawniczych, a tym samym zwiększyła się oferta czytelnicza dla naszych czytelników. 
W ramach środków pozyskanych z dofinansowania zakupiono książki zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i 
dla osób dorosłych.  Dla najmłodszych czytelników dokonano zakupu bajek, opowiadań, komiksów 
powieści oraz książek popularnonaukowych. Dla dorosłych czytelników zakupione zostały powieści, 
biografie oraz książki popularnonaukowe. 
Poprzez zakup nowości w ramach dotacji wzmocniona została  aktywność  czytelnicza w naszej 
bibliotece,  jak i w filii bibliotecznej poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz 
wzrostu liczby czytelników.  Książki zakupione w ramach dotacji były wykorzystywane podczas np. lekcji 
bibliotecznych czy głośnych czytań. Nowości zakupione w ramach tejże dotacji wzbogaciły ofertę 
czytelniczą naszej biblioteki.  

 



 
 

Działalność kulturalno – edukacyjna   
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu 

Rok 2021 był rokiem trudnym ze względu na panującą cały czas na całym świecie pandemię SARSCov-2. 
Zaplanowane w planie pracy na rok 2021 wydarzenia zrealizowano w  formie stacjonarnej oraz  on-line. 
Zaproponowane działania skierowane były dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Były to różnego 
rodzaju inicjatywy, m.in.: lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzieła, mini konkursy 
fotograficzne, wystawy  z cyklu pn.:  „Sylwetki literackie” oraz „Karty historii”, głośne czytania, konkurs 
pn. „Miś Uszatek moim przyjacielem” czy zadania literackie. 

Trzy ważne wydarzenia, w których udział wzięła Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu to: 
- Tydzień Bibliotek, 
-  Narodowe Czytanie oraz Noc Bibliotek 
Tydzień Bibliotek został przeprowadzony w formie on-line. Narodowe Czytanie „Moralności Pani 
Dulskiej” oraz Noc Bibliotek i towarzyszący jej koncert pt. „Gadu, Gadu nocą” zorganizowano z udziałem 
publiczności.  
Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną  i obostrzenia,  książki były nadal 
wypożyczane. Panująca sytuacja związana  z koronawirusem sprawiła, że czytelnicy mogli zamawiać 
wybrane przez siebie tytuły książek drogą  e-mailową lub telefoniczną.   

Zestawienie zrealizowanych spotkań – wydarzeń w 2021r. 

Styczeń  

- Agnieszka Stelmaszyk. Portret pisarki. -  wystawa online z okazji urodzin pisarki, 
- E- ferie z Gminną Biblioteką Publiczną w Pakosławiu:  

 Zimowy krajobraz w mojej wyobraźni – zadanie plastyczne, 

 Fotografia z książką o zimowej tematyce – zadanie fotograficzne, 

 Zimowe rymowanki – zadanie twórcze, 

 Szukamy zimowych postaci z bajek – zadanie plastyczne. 
- Patroni 2021 roku – wystawa online, 
- Ks. Jan Twardowski. Wybitny teolog, pisarz i człowiek – wystawa online, 
- Zima w obiektywie – zadanie fotograficzne online, 
- Krzysztof Kamil Baczyński. Poeta czasu wojny. – wystawa online, 
- Ludzie ludziom zgotowali ten los – wystawa online z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci  
o Ofiarach Holocaustu, 
- „Wśród najlepszych przyjaciół psy zająca zjadły” – zadanie plastyczne online na dowolną ilustrację 
z bajek Ignacego Krasickiego z okazji urodzin bajkopisarza.   

Luty  

- „Tęskno mi Panie” – wystawa online dotycząca jednego z patronów 2021 roku – Cypriana Kamila 
Norwida, 
- Język polski jest wspaniały – zadanie językowe online z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego, 
- Życzymy Wam – zadanie online na najpiękniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i 
Pisarek . 

Marzec 

- 01.03. – Z cyklu pn. „Karty historii” – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wystawka online, 
- 03.03. – „To dla Was te życzenia” – zadanie dla dzieci na życzenia z okazji Dnia Pisarzy i Pisarek,  
- 05.03.  – Z cyklu pn. „Sylwetki literackie” – Michaił Bułhakow – wystawka online, 
- 12.03. – Zostań detektywem! Poszukaj symptomów wiosny! – zadanie fotograficzne,  
- 23.03. – „Zaczytaj się w Tolkienie” – zadanie fotograficzne z książką autorstwa Tolkiena, 



 
 

- 29.03. – „Stwórz mapę słów kojarzących się z książką” – zadanie plastyczne z okazji Międzynarodowego 
Dnia Książki dla Dzieci”. 

Kwiecień: 

- „Pomiędzy stronami – pomysł na zakładkę do książki” – zadanie plastyczne, 
- 16.04.  – Z cyklu pn. „ Patroni 2021roku – Stanisław Lem” – wystawka online, 
- 19.04. – „ Pamiętamy i dziękujemy” – wystawka online z okazji 78. Rocznicy Wybuchu Powstania  
w Getcie Warszawskim, 
- 21.04. – „Miś Uszatek moim przyjacielem” – konkurs plastyczny. 

Maj 

- 10.05.2021r. -  „Tego bohatera, tę bohaterkę znalazłam/em w bibliotece” – praca plastyczna w 
formacie A4 przedstawiająca wygląd, wzbogacona o krótki opis cech charakteru, 
11.05.2021r.  – „ Książka, którą znalazłam/em w bibliotece i do której   chętnie wracam to…” – krótka 
recenzja w/w książki (dla dorosłych),  ilustracja okładki tej książki w formacie A4 (dla dzieci), 
- 12.05.2021r. – „Moje wspomnienie o osobie, którą spotkałam/em  w bibliotece i nigdy jej nie 
zapomnę” – prezentacja tej osoby w formie:  mapy słów, rysunku, wycinanki, ilustracji itp. ( format A4), 
- 13.05.2021r. -  „Biblioteka moich marzeń – co chciałabym/chciałbym  znaleźć w bibliotece?  – mini 
projekt graficzny wyglądu biblioteki i jej zasobów ( format A3 – technika dowolna), 
- 14.05.2021r. – „W bibliotece przeżyłam/em fascynującą przygodę, a była to…” – pomysł na krótkie 
opowiadanie opisujące to wydarzenie, którego osobiście doświadczył czytelnik, 
- 19.05. – „Mali przyjaciele książek” – zadanie plastyczne, 
- 26.05.  – 01.06. -  „Cała Polska Czyta Dzieciom. Pakosław też! – rozczytana akcja z okazji XX 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom), 
- 27.05.  – Dzień Dziecka z Kicią Kocią – spotkanie  z dziećmi, 
spotkanie sfinansowała Rawicka Biblioteka Publiczna jako biblioteka powiatowa, 
- 31.05. – Z cyklu pn. „Patroni 2021 roku” – Kardynał Stefan wyszyński – Prymas Tysiąclecia – wystawka 
online. 

Czerwiec 

- 01.06.2021r. – Spotkanie interaktywne z Bajanką Kicią Kocią z okazji Dnia Dziecka – sfinansowane przez 
Rawicką Bibliotekę Publiczną jako bibliotekę powiatową , 
- 01.06.2021r. – „Wszystkie dzieci nasze są” – balonowa akcja z okazji Dnia Dziecka, 
- 14.06. 2021r. – „Rozczytany piknik z Muminkami” – plenerowe głośnie czytanie fragmentów 
„Opowiadań z Doliny Muminków”, 
- 18.06.2021r. – „Z Janem Brzechwą miło jest” – plenerowe głośnie czytanie wierzy Jana Brzechwy, 
- 21.06.2021r. – „Na Wyspach Bergamutach – Jan Brzechwa przyjacielem dzieci” – plenerowe głośne 
czytanie wierszy Jana Brzechwy, 
 - 23.06. 2021r. – „String art. na obrazach” – wystawa obrazów Anny Krakowiak, 
 - 30.06.2021r. – „Książka w podróży” – letnia misja fotograficzna – 23 osoby. 

Lipiec 

- 05.07.2021r. – Plener artystyczny pn. „Zaczarowany ołówek” w ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci, 
- 09.07.2021r. – „Śmieciaki ratują świat” – przedstawienie teatralne dla dzieci w ramach zajęć 
wakacyjnych ( sfinansowane przez Rawicką Bibliotekę Publiczną jako bibliotekę powiatową). 

Sierpień  

- 05.08.2021r. – „Roboty z recyklingu” – wystawa prac z okazji Roku Stanisława Lema, 
- 08.08.2021r. – „Wielki Dzień Pszczół” – plenerowe głośne czytanie bajek o tematyce pszczelarskiej, 
- 17.08.2021r. – „Kicia Kocia zaprasza do bajkowego świata” – głośne czytanie bajek o Kici Koci, 
- 31.08.2021r. – „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – wystawa online z okazji 82. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. 

Wrzesień 



 
 

- 01.09.2021r. – „Ludzie ludziom zgotowali ten los”  - wystawa online poświęcona ofiarom II wojny 
światowej, 
- 06.09.2021r.  – 10. edycja Narodowego Czytania ( „Moralność pani Dulskiej”), 
- 15.09.2021r. – „Jak nie czytam, jak czytam? Czytelnicza akcja z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania”, 
- 23.09.2021r. – „Rozmowy przy książce z seniorami” –  głośne czytanie dla seniorów. 

Październik  

- 08.10.2021r.– VII wydanie Nocy Bibliotek pod hasłem: „Czytanie wzmacnia” połączone z koncertem 
poświęconym Agnieszce Osieckiej, 
- 18.10. 2021r. – „Jesienny pejzaż w mojej miejscowości” – zadanie fotograficzne online, 
- 25.10.2021r.  – Z cyklu pn. „Sylwetki literackie”  - Zbigniew Herbert - wystawa online, 
- 28.10.2021r. – „Las w słoiku” – warsztaty kreatywne dla seniorów, 
- 29.10.2021r. – „Bajka o Jaszczurce Cziczi” – warsztaty plastyczne połączone z głośnym czytaniem bajek. 

Listopad  

- 05.11.2021r. – „W bajkowej krainie” – głośne czytanie dla dzieci,  
- 08.11.2021r. – „Dzień jak z bajki” – głośne czytanie bajek dla dzieci, 
- 09.11.2021r. – „Kto Ty jesteś” – wystawa online z okazji Święta Niepodległości, 
- 19.11.2021r. – Z cyklu pn. „Sylwetki literackie” – Patroni 2022 roku – wystawa online, 
- 23.11.2021r. – „Pokochaj pluszowego misia” – warsztaty kreatywne połączone z głośnym czytaniem 
bajek, 
- 25.11.2021r. – „W krainie pluszowego misia” - warsztaty kreatywne połączone z głośnym czytaniem 
bajek, 
- 29.11.2021r. – „Zaproś anioła na Święta Bożego Narodzenia do domu” – warsztaty malarskie. 

Grudzień  

- 06.12.2021r. – „Dekorujemy choinkę ozdobami z papieru” – zadanie online, 
- 10.12.2021r. – „Czytanie przez losowanie” , 
- 21.12.2021r. „Z cyklu pn. Sylwetki literackie” – Gabriela Zapolska – wystawka online z okazji 100. 
Rocznicy śmierci, 
- 27.12. 2021 r.  – Z cyklu pn. Karty historii” – Narodowy dzień Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego”. 

Działalność kulturalno – edukacyjna  

Filii Bibliotecznej w Chojnie w 2021 r. 

Styczeń 

- Ferie bez śniegu – trochę zimy w domu – zajęcia plastyczne i wystawa prac w formie online, 
- „Podróż przez kontynenty z Tony Halikiem” – wystawa w 100 rocznicę urodzin podróżnika, 
- „Puzzlowe zmagania – wystawa online zdjęć nadesłanych przez czytelników. 
 

Luty 

- Wystawa w 235 rocznicę urodzin Wilhelma Grimma. 

Marzec 

- „Żołnierzom Wyklętym cześć – wystawa, 
- „Światowy Dzień Poezji” – wystawa online. 

Kwiecień 

- Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena- zajęcia plastyczne w formie online. 



 
 

Maj 

- „Sienkiewicz ilustrowany” - wystawa ilustracji do dzieł Henryka Sienkiewicza, 
W ramach Tygodnia Bibliotek 
- „Skarby do odkrycia w bibliotece – wystawa online zdjęć nadesłanych przez czytelników, 
- Mój pierwszy lapbook – wystawa online prac wykonanych przez dzieci i młodzież, 
- Zgadnij, z jakiej jestem bajki? – zabawy i głośne czytanie (online) dzieciom przedszkolnym poprzez 
platformę Teams, 
- Zgadnij, kto to? – zabawy i głośne czytanie (online) dzieciom przedszkolnym poprzez platformę Teams, 
- Głośne czytanie (online) bajek dzieciom z przedszkola poprzez platformę Teams, 
- Juniorzy i seniorzy – dwa pokolenia, które łączą książki - wystawa online zdjęć nadesłanych przez 
czytelników,  
- Czy znacie te książki? – wystawa w 50 rocznicę urodzin Marcina Pałasz, autora książek  
dla dzieci i młodzieży. 

Czerwiec 
 

- Pięć głośnych czytań dzieciom z klas I-III Szkoły Podstawowej w Chojnie, 
- Wakacje z książką – wystawa książek dla dzieci i młodzieży. 
 

Lipiec 

- „Twórczość wiecznie aktualna” - wystawa w 55 rocznicę śmierci Jana Brzechwy, 
„Na sportowo i wesoło” – zajęcia wakacyjne dla dzieci. 
 

Sierpień 

- „Biblioteka zawsze po drodze. Nie omijam – wchodzę” – wystawa książek dla młodzieży, 
- „Przygody Łatka Wąchatka – przedstawienie teatralne dla dzieci (sfinansowane przez Rawicką 
Bibliotekę Publiczną, jako bibliotekę powiatową). 
 

Wrzesień 

- „Zachować w pamięci” - wystawa w rocznicę wybuchu II Wojny światowej, 
- Trzy głośne czytania dzieciom z Przedszkola w Chojnie, 
- Wycieczka dzieci z Przedszkola w Sowach, 
- Dwa głośne czytania dzieciom z klas I i II Szkoły Podstawowej w Chojnie. 
 

Październik 

- Urodziny Kubusia Puchatka – „Kubuś wspaniałym przyjacielem” – zabawy i głośne czytanie 

dzieciom z przedszkola. 

Listopad 

- „Jaka to bajka?  - zabawa w skojarzenia dla dzieci kl. II Szkoły Podstawowej w Chojnie, 
- „Jaka to bajka?  - zabawa w skojarzenia dla dzieci z grupy „Smerfy” z Przedszkola  
w Chojnie, 
- „Żeby Polska była Polską” wystawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 
- Dzień Kredki - „Pomaluj swój świat”– zabawy dla dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej  
w Chojnie, 
- Głośne czytanie bajek dzieciom z grupy „Krasnale” z Przedszkola w Chojnie, 
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – „Nasze misie, miśki i misiaczki” – zabawy dla dzieci  
z klasy II Szkoły Podstawowej w Chojnie, 



 
 

- Głośne czytanie bajek dzieciom z Przedszkola w Chojnie. 
 

Grudzień 

- Dwa głośne czytania dzieciom z Przedszkola w Chojnie w formie online poprzez platformę Teams. 

 

            WÓJT 
/-/Piotr Skrzypek 

 


