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Szanowni Państwo! 

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Radzie Miasta 

i Gminy Wronki oraz wszystkim mieszkańcom raport o stanie gminy. Obejmuje on 

podsumowanie działalności w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii, uchwał rady gminy. Systematycznie składam na kolejnych sesjach przed Radą 

informację ze swojej działalności. Z realizowanych zadań i programów radni i mieszkańcy 

otrzymują okresowe sprawozdania. Jednak ten raport stanowi swoiste zestawienie istotnych 

informacji. Jego kontekst jest szerszy. Przybliży mieszkańcom, jak wiele różnych zadań jest 

realizowanych przez gminę. Przypomni też o wykonanych inwestycjach, podjętych 

przedsięwzięciach. Raport nie porusza kwestii finansowych dotyczących dochodów 

i wydatków gminy, gdyż w tym samym czasie, zgodnie z ustawowym wymogiem, 

przedłożone zostało Radzie Miasta i Gminy Wronki sprawozdanie z realizacji budżetu 

w 2018 roku.  

Każdy dokonuje indywidualnych ocen. Są one uzależnione od różnorodnych czynników 

i oczekiwań. Obiektywne w znacznym stopniu są badania zewnętrzne odnoszące się do 

spełniania określonych standardów. Czekamy na wyniki takich badań za rok 2018. Warto 

w tym miejscu przywołać te, które dotyczyły roku 2017. Mianowicie w Rankingu 

Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2017 gmina Wronki 

wśród gmin miejsko-wiejskich została sklasyfikowana na 18 miejscu w skali całego kraju i na 

5 miejscu w Wielkopolsce! Dokument przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza 

Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej powstał 

w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, 

społeczny oraz ochrony środowiska i został opracowany na podstawie niezależnych danych 

Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). Jestem przekonany, że wyniki 

badań za rok 2018 będą na takim samym poziomie, o ile nie lepsze. 

W 2018 roku bardzo dobry wynik finansowy gminy zawdzięczamy m.in. przemyślanej 

polityce podatkowej, odpowiedzialności i konsekwencji w działaniu. Wspólnie z radnymi 

i pracownikami ratusza doprowadziliśmy do tego, że wydając rekordowe środki na 

inwestycje, jednocześnie zmniejszyliśmy zadłużenie do zera złotych. Wszystkie wykonane 

i planowane przedsięwzięcia realizowane są w oparciu o „Strategię rozwoju Miasta i Gminy 

Wronki na lata 2014 – 2020”.  

Taki kierunek działań zamierzam kontynuować. Zrównoważony rozwój naszej gminy musi 

odnosić się do zaspokojenia potrzeb obecnych mieszkańców, jak i przyszłych pokoleń. Przede 
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wszystkim najważniejsze są działania proekologiczne, które stały się symbolem naszej gminy. 

To nie tylko edukacja, ale i wymierne dotacje do urządzeń grzewczych o ograniczonej emisji 

spalin i do budowy szczelnych zbiorników na ścieki. Jednak najistotniejszym wyzwaniem 

w najbliższej przyszłości będzie realizacja podpisanej umowy o dofinansowanie budowy 

instalacji fotowoltaicznych „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 

domowych mieszkańców gminy Wronki”. Koszt całej inwestycji wyniesie około 9 milionów, 

z czego 7 milionów pozyskaliśmy ze środków unijnych. 

Gmina Wronki posiada swój potencjał turystyczno-rekreacyjny, który trzeba umiejętnie 

wykorzystać. To nie tylko bliskość Puszczy Noteckiej, ale także rzeka Warta, która przecina 

całą gminę łącząc swoje brzegi mostem, kładką pieszo-rowerową i promami. Tworzy ona 

niezwykły klimat w samym mieście. Pierwszy odcinek bulwaru na lewym brzegu i teren 

rekreacyjny na prawym brzegu, nazwany potocznie „plażą”, mieszkańcy przyjęli 

z entuzjazmem. W najbliższym czasie budowa bulwaru będzie kontynuowana w stronę 

wiaduktu w ulicy Sierakowskiej, a cały jego obszar kompleksowo zagospodarowywany. 

Od wielu lat stawiamy na poprawę komunikacji drogowej w gminie. Wybudujemy 

kilkanaście kilometrów dróg, zwłaszcza w sołectwach. Pierwsze odcinki już są realizowane.  

Dla rozwoju gminy istotna jest edukacja młodego pokolenia. Dziękuję za głosy mieszkańców, 

które zaważyły na decyzji o budowie obiektu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi.  

Partnerska współpraca ze szpitalem w Czarnkowie spowodowała, że we Wronkach w 2018 

roku pojawił się pediatra, a także rozpoczęły się dyżury lekarskie w soboty i niedziele. 

Niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną współfinansujemy z budżetu gminy. Polityka 

wspierania służby zdrowia i realizacja programów profilaktycznych będzie kontynuowana 

z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.  

Swoje zadania wykonuję przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Wronki, jednostek podległych 

i pomocniczych. Łącznie pracuje na rzecz gminy przeszło czterysta osób. Dzięki ich 

zaangażowaniu i pracowitości można było tak wiele zdziałać oraz wykonać nałożone na 

gminę obowiązki. A nowych zadań ciągle przybywa. Dziękuję im wszystkim za pracę na 

rzecz lokalnej społeczności. 

Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z tym dokumentem i wzięcia udziału w debacie 

publicznej. Każde spojrzenie i głos w dyskusji będzie ważnym czynnikiem kształtowania 

naszej przyszłości. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki 

/ - / Mirosław Wieczór 

Wronki, dnia 31 maja 2019 roku 
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Demografia 

Gmina Wronki na dzień 31 grudnia 2018 r. liczyła 18 462 mieszkańców (9529 kobiet i 8933 

mężczyzn). W porównaniu do roku 2017 liczba mieszkańców zmalała o 44 osoby. W ogólnej 

liczbie mieszkańcy miasta Wronki stanowili 57,82% (10 672). We Wronkach mieszkało 5597 

kobiet i 5078 mężczyzn. Również obszary wiejskie zamieszkiwało więcej kobiet niż 

mężczyzn (3932 kobiet i 3855 mężczyzn). Jednak w większości wsi odsetek mężczyzn jest 

wyższy niż kobiet. 

W poniższej tabeli przedstawione dane dotyczą mieszkańców miejscowości wiejskich według 

stanu na 31 grudnia 2018 r.  

SOŁECTWO 
ŁĄCZNIE 

W SOŁECTWIE 
MIEJSCOWOŚĆ MĘŻCZYŹNI KOBIETY RAZEM 

BIEZDROWO 618 
BIEZDROWO 249 245 494 

PIERWOSZEWO 56 68 124 

CHOJNO 751 

CHOJNO-WIEŚ 183 126 309 

CHOJNO-BŁOTA MAŁE 40 47 87 

CHOJNO-BŁOTA WIELKIE 29 30 59 

LUBOWO DRUGIE 19 16 35 

ZDROJE 3 6 9 

DĘBOGÓRA 3 1 4 

GŁUCHOWIEC 6 4 10 

TOMASZEWO 2 2 4 

CHOJNO-MŁYN 115 93 208 

GOGOLICE 6 3 9 

KOBUS 0 0 0 

PUSTELNIA 2 2 4 

SAMITA 5 8 13 

SZOSTAKI 0 0 0 

ĆMACHOWO 555 ĆMACHOWO 268 287 555 

GŁUCHOWO 75 GŁUCHOWO 38 37 75 

JASIONNA 328 JASIONNA 175 153 328 

KŁODZISKO 320 

KŁODZISKO 159 156 315 

JÓZEFOWO 0 0 0 

OLESIN 2 3 5 

LUBOWO 149 
LUBOWO 48 53 101 

KAROLEWO 23 25 48 

MARIANOWO 292 MARIANOWO 133 159 292 

NOWA WIEŚ 1386 

NOWA WIEŚ 616 698 1314 

HUBY-OPOROWO 29 25 54 

WARSZAWA 8 10 18 

OBELZANKI 270 
OBELZANKI 88 77 165 

NADOLNIK 6 2 8 
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NOWY KRAKÓW 10 8 18 

PIŁA 11 7 18 

SMOLNICA 30 31 61 

PAKAWIE 127 
PAKAWIE 33 29 62 

DĄBROWA 34 31 65 

POPOWO 437 

POPOWO 163 140 303 

ALEKSANDROWO 24 31 55 

KRASNOBRZEG 1 
 

1 

SZKLARNIA 32 40 72 

WINNOGÓRA 2 4 6 

POŻAROWO 175 
POŻAROWO 77 87 164 

OLIN 6 5 11 

RZECIN 238 

RZECIN 87 85 172 

LUTYNIEC 3 1 4 

MASZEWICE 5 5 10 

MOKRZ 27 25 52 

SAMOŁĘŻ 389 SAMOŁĘŻ 186 203 389 

STARE MIASTO 270 STARE MIASTO 137 133 270 

STRÓŻKI 509 
STRÓŻKI 246 236 482 

BOREK 13 14 27 

WARTOSŁAW 308 WARTOSŁAW 147 161 308 

WIERZCHOCIN 208 WIERZCHOCIN 92 116 208 

WRÓBLEWO 382 
WRÓBLEWO 158 181 339 

ŁUCJANOWO 20 23 43 

 OGÓŁEM 7787   
   

 

 

Według stanu na koniec 2018 roku czasowo gminę Wronki zamieszkiwało 589 osób, z czego 

469 zgłosiło swój pobyt w 2018 r. (w tym 290 osób stanowili cudzoziemcy). Na pobyt stały 

w 2018 roku zameldowały się 444 osoby. Z pobytu stałego wymeldowało się 79 osób. 

W 2018 roku zameldowanych było na stałe 6 cudzoziemców.  

Analizując strukturę wiekową ludności gminy można określić, że mieszkańcy w wieku 

produkcyjnym (19–65 lat, z wyłączeniem kobiet 61-65 lat) stanowią 60,34 % ogółu, w wieku 

przedprodukcyjnym (0-18 lat) 20,25% ogółu, w wieku poprodukcyjnym (w tym kobiety 61-

65 lat) – 19,41 % ogółu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wiekową ludności według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  

 

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

0-2 312 299 611 

3-6 399 393 792 

7-12 656 615 1271 
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13-18 546 518 1064 

19-20 193 177 370 

21-40 2681 2667 5348 

41-60 2324 2441 4765 

61-64 658 699 1357 

65-70 546 651 1197 

71-81 445 644 1089 

>81 173 425 598 

OGÓŁEM 8933 9529 18462 

 

W 2018 roku odnotowano 211 urodzeń i 209 zgonów. We Wronkach zawarto 109 związków 

małżeńskich, w tym 72 konkordatowe, 37 przed urzędnikiem stanu cywilnego (w tym 3 

w Zakładzie Karnym we Wronkach). 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wykonując zadania zlecone wydał w 2018 roku 1980 

dowodów osobistych. 

Według informacji ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach na 

koniec 2018 roku zarejestrowanych było z gminy Wronki 170 bezrobotnych (109 kobiet i 61 

mężczyzn), w tym z prawem do zasiłku 44 osoby (30 kobiet i 14 mężczyzn), 44 osoby poniżej 

30 roku życia (33 kobiety i 11 mężczyzn), a 36 osób powyżej 50 roku życia (22 kobiety i 14 

mężczyzn).  

Niską stopę bezrobocia gmina zawdzięcza dwóm dużym zakładom pracy z branży AGD. 

Przyczynia się do tego również intensywnie prowadzona działalność gospodarcza na terenie 

gminy. Na koniec roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

widniało 923 aktywnych wpisów podmiotów gospodarczych, w tym 94 zostały założone, a 49 

wznowione.
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Oświata i wychowanie  

Przedstawione poniżej dane dotyczące realizacji zadań w obszarze oświaty i wychowania na 

terenie gminy Wronki zostały ujęte w okresie roku kalendarzowego, tj. na koniec 2018. 

Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie przedstawiana jest 

Radzie Miasta i Gminy Wronki do końca października każdego roku i odnosi się do 

funkcjonowania placówek oświatowych w przedziale czasowym, jakim jest rok szkolny. 

Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Gmina Wronki jest organem prowadzącym dla ośmiu placówek oświatowych. Są to: 

1. Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat”, Wronki, os. Borek 20, 

2. Przedszkole nr 2 „Wronczusie”, Wronki, Plac Wolności 6, 

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, Wronki, ul. Mickiewicza 5, 

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, Wronki, ul. Poznańska 46, 

5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta, Wronki, ul. Polna 5, 

6. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Arkadego Fiedlera, Nowa Wieś, ul. Szkolna 5, 

7. Szkoła Podstawowa w Biezdrowie im. Wincentego Witosa, Biezdrowo 9, 

8. Szkoła Podstawowa w Chojnie im. Agnieszki Bartol, Chojno-Wieś 79. 

Ponadto w 2018 r. gmina udzieliła dotacji na działanie placówek niepublicznych: 

1. Przedszkola „ AMICA KIDS”, Wronki, os. Borek 21, do którego na koniec 2018 r. 

uczęszczało 128 dzieci, a funkcjonowało 8 oddziałów (2 oddziały „0”, 6 oddziałów 

poniżej „0”), 

2. Przedszkola „Mali odkrywcy”, Wronki, ul. Partyzantów 5 – 47 dzieci, 3 oddziały.  

W sprawie realizacji dotacji podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr 

XLIV/374/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, trybu przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Kryteria rekrutacji do placówek oświatowych w Gminie Wronki zostały ustalone uchwałą 

Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIV/368/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalania 

kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych nastąpiła konieczność podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Wronki nowej 

uchwały określającej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przez dzieci objęte wychowaniem 
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przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 

W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę Nr LI/247/2018 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki.  

W uchwale ustala się również, czas, w którym przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 

o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy – z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 

Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” 

Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” w 2018 r. prowadziło 12 oddziałów dla dzieci w wieku od 

2,5 do 6 lat, w tym 4 oddziały przygotowania przedszkolnego, tzw. „0”. Na koniec 2018 roku 

do tego przedszkola uczęszczało łącznie 262 dzieci, w tym 87 do oddziałów „0”. 

W Przedszkolu nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach, realizowane były zajęcia rewalidacyjne 

dla 9 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W placówce pracowało 

łącznie 31 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 13 nauczycieli kontraktowych, 2 

nauczycieli mianowanych, 9 nauczycieli dyplomowanych. Ponadto zatrudniano 5 osób na 

stanowisku pomocy wychowawcy. W 2018 roku podjęło pracę w tym przedszkolu 6 osób. 

Pracę wychowawców wspierało 14 pracowników administracji i obsługi.  

Przedszkole zajmuje jeden budynek o powierzchni około 2000 m
2
. Ogólna powierzchnia sal 

dydaktycznych wynosi 667,91 m
2
. W przedszkolu znajduje się też aula o powierzchni 120 m

2
. 

Z budynkiem sąsiaduje plac zabaw o powierzchni około 1500 m
2
. W 2018 r. uzupełniano 

wyposażenie i m.in. kupiono obieraczkę do ziemniaków, patelnię elektryczną, kosiarkę, rolety 

zewnętrzne, klimatyzator. Wykonano także naprawę dachu budynku.  

Wśród ważnych projektów realizowanych w 2018 roku przez placówkę można wymienić 

przyłączenie się do Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała” oraz do akcji 

#Rekord dla Niepodległej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę 

Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, w której wzięła udział cała 

społeczność przedszkolna. Także dwie grupy przedszkolne (50 dzieci) przystąpiły do 

ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych 

ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, 

organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci 

i zachęcenie do ruchu już od najmłodszych lat.  
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Przedszkole nr 2 „Wronczusie”  

Przedszkole w 2018 r. prowadziło 6 oddziałów wychowania przedszkolnego dla dzieci (bez 

oddziału „0”). Na koniec 2018 roku do tego przedszkola uczęszczało łącznie 150 dzieci. 

Przedszkole zatrudniało 14 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 3 nauczycieli 

kontraktowych, 8 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel dyplomowany. Pracę 

wychowawców wspierało 11 pracowników administracji i obsługi.  

Przedszkole zajmuje dwa budynki o powierzchni około 845,08 m
2
. Z budynkiem sąsiaduje 

plac zabaw o powierzchni około 1051,8 m
2
. 

Przedszkole w 2018 roku zakupiło piec konwekcyjno-parowy, który znacząco wpłynął na 

jakość i czas serwowanych posiłków. 

Wśród ważniejszych projektów realizowanych w 2018 r. można wymienić współpracę 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach w zakresie 

realizowanych programów „Moje dziecko idzie do szkoły” (promowanie zdrowego stylu 

życia z naciskiem na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną) oraz „Czyste powietrze wokół 

nas”. W 2018 r. Przedszkole nr 2 realizowało 3 innowacje pedagogiczne, w których brały 

udział wszystkie dzieci: „Nowe Wędrówki Bena Poczytajka”, „Pocztówkowe Przedszkole 

Wronczusia” (nawiązanie kontaktu z dziećmi z różnych placówek na terenie całej Polski) oraz 

„Wronczusiowa akademia zdrowia”.  

Przedszkole nr 2, uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIX/410/2018 z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 2 we Wronkach, otrzymało imię 

„Wronczusie”. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka 

Szkoła Podstawowa nr 1 w 2018 r. prowadziła 18 oddziałów szkolnych dla 354 uczniów, 

w tym 120 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 7 oddziałach klas 1–3 uczyło się 142 dzieci, 

a do 11 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 212 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 1 

funkcjonował jeden oddział przygotowania przedszkolnego. 5 uczniów korzystało 

z nauczania indywidualnego. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 53 uczniów klas szóstych, 

a we wrześniu 2018 r. przyjęto 46 uczniów do klas pierwszych. 

W placówce pracowało łącznie 36 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli stażystów, 7 nauczycieli 

kontraktowych, 11 nauczycieli mianowanych, 14 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku 

pracę podjęło 5 osób, a 3 nauczycieli przeszło na emeryturę. Pracę wychowawców wspierało 

7 pracowników administracji i obsługi.  

Szkoła zajmuje 2 budynki o całkowitej powierzchni 1274,4 m
2
. Znajduje się w nich 11 sal 

lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica. Przy szkole znajduje się boisko 
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o utwardzonej nawierzchni – 2 100 m
2
 i plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 2018 

roku zgromadzonych było 8927 woluminów. Zakupiono znaczące dla placówki wyposażenie, 

m.in. drzwi, komplet mebli do sali lekcyjnej, projektor, 8 laptopów, kserokopiarkę, 12 

robotów edukacyjnych. Również odmalowano pomieszczenia lekcyjne. 

W 2018 roku w szkole realizowano kilka innowacji pedagogicznych: zajęcia artystyczne 

„Dźwiękiem malowane”, program edukacji leśnej „Las bliżej nas”, zajęcia polonistyczno - 

dziennikarskie, których głównym celem było tworzenie gazetki szkolnej „Co w Jedynce 

piszczy?” oraz innowacja „Mistrz programowania”. Uczniowie uczestniczyli też 

w programach ogólnopolskich: Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Bądźmy 

Poszukiwaczami Autorytetów”, projekcie edukacyjnym „Dzieci Listy Piszą”, w Narodowym 

Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jedna grupa uczniów uczestniczyła w ogólnopolskim 

projekcie Szkolny Klub Sportowy.  

Co trzeci uczeń korzystał z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, 

artystycznych, przedmiotowych, itp.). Szkoła realizowała zajęcia wyrównawcze, 

logopedyczne, kształcenia specjalnego, w tym rewalidacyjne. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 2018 r. prowadziła 19 oddziałów szkolnych dla 386 uczniów, 

w tym 122 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 8 oddziałach klas 1–3 uczyło się 172 dzieci, 

a do 11 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 214 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 2 

funkcjonował 1 oddział przygotowania przedszkolnego. 4 uczniów korzystało z nauczania 

indywidualnego. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 47 uczniów klas szóstych, a we wrześniu 

2018 r. przyjęto 82 uczniów do klas pierwszych. 

W placówce pracowało łącznie 39 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 10 nauczycieli 

kontraktowych, 13 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku 

pracę podjęło 7 osób, a 2 nauczycieli przeszło na emeryturę. Pracę wychowawców wspierało 

8 pracowników administracji i obsługi.  

Szkoła zajmuje budynek o całkowitej powierzchni 2194,80 m
2
. Znajduje się w nim 11 sal 

lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się 

boisko o utwardzonej nawierzchni – 1277 m
2
 i plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 

2018 roku zgromadzonych było 7149 woluminów. W tym roku zakupiono wyposażenie do 

pracowni przyrodniczej (stoły i krzesła uczniowskie, stół demonstracyjny, szafkę wodną), 

wyposażenie informatyczne (szafę serwerową oraz switch – zakupione w ramach projektu 

pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego ,,Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), 
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komputer, drukarki, ozoboty do nauki programowania (12 sztuk), rzutnik, pojemniki do 

transportu żywności (do punku żywieniowego). 

Najważniejszą inwestycją związaną z potrzebami uczniów i rodziców, była przebudowa drogi 

wewnętrznej przy szkole. W związku z tym wymieniono opłotowanie boiska szkolnego od 

strony ulicy. Został również wyremontowany mur na boisku szkolnym od strony zabudowań 

sąsiednich. W związku z reformą edukacji konieczne było przygotowanie sal do nowych 

wymogów - wykonano remont jednej z nich w celu przystosowania do pełnienia funkcji 

pracowni przyrodniczej, biologicznej, fizycznej i chemicznej (wymiana instalacji 

elektrycznej, wstawienie drzwi do sąsiedniego pomieszczenia, remont podłogi, szpachlowanie 

i malowanie ścian). Zmodernizowano oświetlenie ewakuacyjne na terenie szkoły oraz 

wykonano nowe oświetlenie w piwnicy. Gruntownie wyremontowano schody prowadzące do 

piwnicy. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 27 listopada 2018 r. została 

podpisana umowa na realizację projektu „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we 

Wronkach”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród 205 

uczniów, w tym wśród 75 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także 

podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz poprawa warunków dydaktycznych. 

W ramach projektu są prowadzone dla uczniów klas 0–6 zajęcia rozwijające i dydaktyczno-

wyrównawcze.  

Szkoła brała udział w projekcie ,,Aktywna tablica”. Efektem podjętych działań było 

pozyskanie tablicy interaktywnej oraz monitora dotykowego. Szkoła Podstawowa nr 2 

uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach. Najistotniejsze z nich zostały poniżej 

przedstawione. 

Po raz kolejny szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego ,,Programu dla szkół” pod patronatem 

Agencji Rynku Rolnego. Programem zostało objętych 333 uczniów klas 1–6. W ramach akcji 

dzieci otrzymywały bezpłatnie 3 razy w tygodniu porcje świeżych warzyw i owoców oraz 

przetwory mleczne, typu: mleko, jogurt, kefir. 

Jak co roku szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Trzymaj 

formę” organizowanym przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach. Również 

uczniowie klas szóstych brali udział w unijnym programie ,,Hej, słyszysz???” realizowanym 

przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu; efektem udziału 

w programie było przebadanie dzieci pod kątem sprawności słuchu.  

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka". Celem projektu było pokazanie dzieciom, jak uniknąć 
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zagrożeń podczas codziennych aktywności oraz jak zadbać o bezpieczeństwo swoje 

i kolegów. Szkoła uczestniczyła także w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy 

Ratować”, który skierowany jest do uczniów klas I-III. Podczas zajęć dzieci poznają zasady 

udzielania pomocy, a dzięki ćwiczeniom pierwsza pomoc staje się dla nich czymś 

naturalnym. Pod patronatem Stowarzyszenia CREO oraz Fundacji im. Doktora Piotra 

Janaszka realizowany jest w szkole projekt „Wielkoduchy”, który powstał w odpowiedzi 

na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną wśród najmłodszych uczniów. 

Dwie grupy uczniów uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie Szkolny Klub Sportowy.  

W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Nie łam się – trzymaj się prosto!” 

prowadzona w ramach profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci z oddziału „0”, klas pierwszych 

oraz ich rodziców. 

Co drugi uczeń korzystał z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, 

artystycznych, językowych, przedmiotowych, ekologicznych, kulinarnych, gier planszowych, 

robotyki). Szkoła realizowała zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, kształcenia specjalnego, 

w tym rewalidacyjne. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta 

W 2018 r. w związku z reformą oświatową konieczne było nadanie nowego statutu szkołom, 

które ulegały przekształceniu z gimnazjum w szkołę podstawową. I tak statut dla Szkoły 

Podstawowej nr 3 we Wronkach został nadany uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr 

XLIV/369/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 

im. Zbigniewa Herberta we Wronkach. 

Szkoła Podstawowa nr 3 na koniec 2018 r. prowadziła 22 oddziały szkolne dla 504 uczniów, 

w tym w 3 oddziałach klas 4–6 (sportowych) uczyło się 71 dzieci, do 13 oddziałów klas 7–

8 uczęszczało 299 uczniów (w tym 2 oddziały sportowe), a do 6 oddziałów klas 3 gimnazjum 

uczęszczało 134 uczniów. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 110 uczniów klas trzecich 

gimnazjum. Nauczanie indywidualne realizowane było dla jednego ucznia. 

W placówce pracowało łącznie 48 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 11 nauczycieli 

kontraktowych, 20 nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku 

podjęło pracę w tej szkole 10 osób, a 2 nauczycieli przeszło na emeryturę. Pracę 

wychowawców wspierało 17 pracowników administracji i obsługi. Szkoła prowadzi kuchnię. 

Stąd rozwożone były posiłki do pozostałych szkół. 
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Szkoła zajmuje 2 budynki o całkowitej powierzchni 5 160,72 m
2
. Znajduje się w nich 20 sal 

lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się 

boisko o utwardzonej nawierzchni – 1277 m
2
 i plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 

2018 roku zgromadzonych było 12121 woluminów.  

Szkoła uczestniczyła w licznych programach, których inicjatorem był Państwowy Inspektorat 

Sanitarny, np. w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Trzymaj formę”, „Profilaktyka 

Wad Cewy Nerwowej”, „Bądźmy zdrowi, wiemy - więc działamy”. Uczniowie klas drugich 

gimnazjalnych zrealizowali 12 tematycznych projektów edukacyjnych. 

75% uczniów szkoły podstawowej i wszyscy uczniowie szkoły gimnazjalnej korzystali 

z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, artystycznych, językowych, 

przedmiotowych, technicznych, przygotowujących do egzaminu).  

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w 2018 r. prowadziła 14 oddziałów dla 232 uczniów, 

w tym 69 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 5 oddziałach klas 1–3 uczyło się 97 dzieci, 

a do 7 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 135 uczniów. W szkole funkcjonowały 2 oddziały 

przygotowania przedszkolnego. 4 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 23 uczniów klas szóstych, a we wrześniu 2018 r. przyjęto 

43 uczniów do klas pierwszych. 3 uczniów okresowo korzystało z nauczania indywidualnego. 

W placówce pracowało łącznie 23 nauczycieli, w tym jeden nauczyciel stażysta, 7 nauczycieli 

kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 11 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku 

podjęły pracę w tej szkole 2 osoby, a jeden nauczyciel podjął inne zatrudnienie. Pracę 

wychowawców wspierało 5 pracowników administracji i obsługi.  

Szkoła zajmuje 4 budynki o całkowitej powierzchni 908,5 m
2
. Znajduje się w nich 8 sal 

lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się 

boisko o utwardzonej nawierzchni – 80 m
2
, boisko trawiaste o wielkości 500 m

2
 oraz plac 

zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 2018 roku zgromadzonych było 5 358 woluminów. 

W tym roku zakupiono z dotacji MEN pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni: 

przyrody, biologii, chemii i fizyki; także 5 kompletów klocków - LOFFI Robot, tablicę 

interaktywną, dotykową i projektor ultrakrótkoogniskowy, matę kodującą Mistrzów 

Kodowania. Dzięki udziałowi w programie KoderJunior ,,Szkoła Mistrzów Programowania” 

pozyskano 20 tabletów i 20 gier interaktywnych Scotii Go. Znaczące inwestycje 

przeprowadzone w 2018 r. to remont elewacji pawilonu II i budynku kotłowni – tynk 

silikonowy, malowanie korytarza w pawilonie I, klatki schodowej w budynku głównym.  
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Szkoła uczestniczyła w licznych programach ogólnopolskich. Najważniejszy z nich to Koder 

Junior ,,Szkoła Mistrzów Programowania” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 

w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, który realizowało od 

lutego do czerwca 2018 r. 96 uczniów klas trzecich wraz ze swoimi nauczycielami. 

Partnerami szkoły w realizacji projektu byli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Pro Cultura. Od września 

2018 uczniowie klas V uczestniczą w programie SuperKoderzy – uczą się programować 

LOFFI – roboty, a zajęcia prowadzi dwoje nauczycieli; programem objętych jest 60 uczniów. 

Ponadto w roku 2018 szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEFU i realizowała 

międzynarodowy projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Laleczki uszyte przez dzieci 

zostały sprzedane, a pieniądze przekazane do fundacji na pomoc dzieciom z Afryki. Szkoła 

w Nowej Wsi brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Sadzenia Drzew ,,Święto drzewa wśród 

pól”. Zrealizowano wiele programów dotyczących bezpieczeństwa, m.in. Ogólnopolski 

Program ,,Bezpiecznie Tu i Tam” (bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera, a także 

przeciwdziałanie cyberprzemocy) oraz ,,Akademię Bezpiecznego Puchatka” (ogólnopolski 

program profilaktyczny skierowany do dzieci rozpoczynających naukę) i program 

prewencyjny ,,Bezpieczna szkoła” we współpracy z Policją i Strażą Miejską. Uczniowie 

zaangażowali się również w Program Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” 

obejmujący naukę pierwszej pomocy. Tradycyjnie szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim 

programie ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Klasy trzecie z wychowawcami realizowały 

w formie projektu edukacyjnego zadania Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji 

PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci". 

Po raz kolejny w 2018 roku szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego ,,Programu dla szkół” pod 

patronatem Agencji Rynku Rolnego. Dzięki temu uczniowie otrzymywali porcje owoców 

i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych. Dwie grupy uczniów uczestniczyły 

w ogólnopolskim projekcie Szkolny Klub Sportowy.  

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi współpracuje z Politechniką Poznańska i Uniwersytetem 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie uczestniczyli na Wydziale Fizyki 

UAM w wykładach ”Astronomiczne kalendarze i zegary” oraz „Inteligentny spektroskop 

StethoMe”, w Nocy Naukowców oraz w XXI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Szkoła 

Podstawowa w Nowej Wsi jest współorganizatorem gminnego Przeglądu Teatralnego 

,,Baśniogród”.  
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Ponad 80% uczniów korzystało z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, 

artystycznych, przedmiotowych). Szkoła realizowała zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, 

kształcenia specjalnego, w tym rewalidacyjne. 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 

Szkoła Podstawowa w Biezdrowie na koniec 2018 r. prowadziła 16 oddziałów dla 320 

uczniów, w tym 9 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 4 oddziałach klas 1–3 uczyło się 60 

dzieci, do 6 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 131 uczniów, do 3 oddziałów klas 7–8 

uczęszczało 56 uczniów, a do 3 klasy oddziału gimnazjalnego – 24 osoby. W szkole 

funkcjonowały 2 oddziały przygotowania przedszkolnego. 4 uczniów korzystało z nauczania 

indywidualnego. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 23 uczniów klas szóstych, a we wrześniu 

2018 r. przyjęto 43 uczniów do klas pierwszych. 3 uczniów okresowo korzystało z nauczania 

indywidualnego. We wrześniu 2018 r. przyjęto do klas pierwszych 29 dzieci, a w czerwcu 

2018 r. opuściło szkołę 24 uczniów klas gimnazjalnych. 

W placówce pracowało łącznie 27 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli kontraktowych, 

6 nauczycieli mianowanych, 19 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku pracę podjęły 

w tej szkole 2 osoby, a 4 nauczycieli podjęło inne zatrudnienie.  

Szkoła zajmuje 2 budynki o całkowitej powierzchni 2717,10 m
2
. Znajduje się w nich 15 sal 

lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, 2 sale gimnastyczne. Przy szkole znajdują 

się 3 boiska o łącznej powierzchni 8000 m
2
 oraz plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 

2018 roku zgromadzonych było 9 346 woluminów. Ważną inwestycją była instalacja okapu 

kuchennego. 

W 2018 roku szkoła uczestniczyła w ogólnopolskich konkursach „Uczeń bezpieczny w sieci” 

i „Szkoła Młodych Patriotów”. Grupa uczniów uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie 

Szkolny Klub Sportowy. Uczniowie wszystkich klas zrealizowali 5 tematycznych projektów 

edukacyjnych. 

Większość uczniów korzysta z różnorodnych form zajęć dodatkowych („Mały inżynier”, 

sportowych, artystycznych, przedmiotowych, pierwszej pomocy). Szkoła realizowała zajęcia 

wyrównawcze, logopedyczne, kształcenia specjalnego, w tym rewalidacyjne. 

Szkoła Podstawowa im. Agnieszki Bartol w Chojnie 

Szkoła Podstawowa w Chojnie w 2018 r. prowadziła 7 oddziałów szkolnych dla 71 uczniów, 

w tym 9 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 2 oddziałach klas 1–3 uczyło się 18 dzieci, do 

3 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 32 uczniów, a do 2 oddziałów klas 7–8 uczęszczało 

21 uczniów. W szkole funkcjonował oddział przygotowania przedszkolnego oraz oddział 
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przedszkolny. 2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. We wrześniu 2018 r. 

przyjęto 8 uczniów do klasy pierwszej. 2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

W placówce pracowało łącznie 18 nauczycieli (przeliczeniowo 14,72 etatu), w tym nauczyciel 

stażysta, 2 nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych, 9 nauczycieli 

dyplomowanych i 1 osoba w charakterze pomocy wychowawcy. W 2018 roku pracę podjęły 

w tej szkole 3 osoby, a 2 nauczycieli podjęło inne zatrudnienie. Pracę wychowawców 

wspierało 5 pracowników administracji i obsługi (3,25 etatu).  

Szkoła zajmuje 1 budynek o całkowitej powierzchni 485,37 m
2
. Znajduje się w nim 8 sal 

lekcyjnych, 1 pracownia komputerowa, świetlica, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się 

boisko o powierzchni 2 562,75 m
2
 oraz plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 2018 

roku zgromadzonych było 4 376 woluminów. 

W 2018 r. m.in. zakupiono 2 monitory interaktywne, stoliki i krzesła uczniowskie. 

Zrealizowano także remont części elewacji budynku szkoły oraz naprawę dachu.  

Szkoła Podstawowa w Chojnie wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Co trzeci uczeń uczestniczył w zajęciach dodatkowych 

rozwijających zainteresowania przedmiotowe i sportowe pasje. Szkoła realizowała zajęcia 

wyrównawcze, logopedyczne, kształcenia specjalnego, w tym rewalidacyjne. 

 

Wymiar pensum nauczycielskiego został ustalony uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr 

XLVII/399/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, pedagoga szkolnego, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.  

W gminie Wronki łącznie na koniec 2018 roku nauczyciele realizowali swoje pensum na 

272,566 etatach. 

Administrację i obsługę placówkom oświatowym zapewnia Samorządowa Administracja 

Placówek Oświatowych mieszcząca się we Wronkach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 

21. Na koniec 2018 roku w SAPO pracowało 11 pracowników na stanowiskach urzędniczych 

oraz 3 pracowników obsługi (2 etaty).  

 

Stypendia za wyniki w nauce 

Rady Miasta i Gminy Wronki w dniu 30 maja 2018 r. podjęła uchwałę Nr XLIX/411/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy 



 16 
 

Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę 

na terenie Miasta i Gminy Wronki. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych na 

posiedzeniu dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczącym zaopiniowania wniosków w sprawie 

ustalenia stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki zgodnie z uchwałą Nr 

XLII/336/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad 

udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Wronki oraz 

ww. uchwałą zmieniającą rozpatrzyła pozytywnie 19 wniosków. Stypendia otrzymało 12 

uczniów szkół podstawowych i 7 uczniów gimnazjum. 
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Kultura, sport i rekreacja 

Zadania zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie kultury gmina realizuje poprzez 

działalność Wronieckiego Ośrodka Kultury, patronowanie różnorodnym inicjatywom 

społecznym oraz dofinansowanie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego w tym zakresie.  

 

Wroniecki Ośrodek Kultury wpisany do gminnego rejestru instytucji kultury jest 

samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Uchwałą nr III/25/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wronki nadała nowy statut Wronieckiemu Ośrodkowi 

Kultury.  

Wroniecki Ośrodek Kultury swoje cele realizuje poprzez następujące działy: 

1. Dom Kultury z siedzibą we Wronkach, ul. Poznańska 59, 

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki z siedzibą we Wronkach, ul. Szkolna 2, 

z filiami: 

a) Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki z siedzibą w Biezdrowie, 

Biezdrowo 52, 

b) Filia nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki z siedzibą w Chojnie-Wsi, 

Chojno-Wieś 10,  

c) Filia nr 3 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki z siedzibą w Nowej Wsi, 

Nowa Wieś, ul. Szamotulska 6, 

3. Muzeum Ziemi Wronieckiej z siedzibą we Wronkach, ul. Szkolna 2, 

4. Kinoteatr „Gwiazda” z siedzibą we Wronkach, ul. Poznańska 44. 

Ogółem we Wronieckim Ośrodku Kultury na koniec 2018 r. zatrudnionych było 27 osób 

(24,5 etatu).  

W Domu Kultury w 2018 roku działało 19 sekcji: 

1. Zespół Folklorystyczny „MARYNIA”(uczestniczyło 89 osób) – zrealizowano 116 

zajęć, 

2. Wroniecka Orkiestra Dęta (uczestniczyło 45 osób) – zrealizowano38 zajęć, 

3. Mażoretki MIRAŻ WOK - razem 66 osób (Grupa I Seniorki: 19 osób, Grupa II 

Juniorki: 17 osób, Grupa III Kadetki: 12 osób, Grupa IV Baby: 18 osób) – 

zrealizowano 118 zajęć, 

4. Chór MILENIUM – uczestniczy stale w zajęciach 20 osób, 
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5. Młodzieżowy Zespół Taneczny – Neo-Team – uczestniczyło 10 osób – zrealizowano 

125 zajęć,  

6. Młodzieżowy Zespół Wokalny – w sekcji 4 osoby – zrealizowano 20 zajęć, 

7. Nauka gry na pianinie – w zajęciach brały udział dla 2 osoby, 

8. Klub Fotograficzny „FOKUS” – w sekcji 10 osób, 

9. Sekcja teatralna „Odgrywane Kapsle” – w zajęciach sekcji brało udział łącznie 38 

osób,  

10. Sekcja baletowa – 15 osób: 3 grupy wiekowe – działała do września 2018 r., 

zrealizowano 22 zajęcia, 

11. Sekcja wędkarska „PASKUDA” – 18 osób, 

12. Koło Śpiewacze „CHOJANKI” – 10 osób, 

13. Zespół Śpiewaczy „Chojaneczki“ – 9 osób, 

14. Koło Śpiewacze „CHABRY” – 17 osób, 

15. Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach – 77 osób, 

16. Sekcja Moto-Wronki – 23 osoby, 

17. Kreatywne Wronki – średnia osób na zajęciach 22 osoby, 

18. Nauka śpiewu tradycyjnego - 9 osób – od czerwca 2018 r. zajęcia zawieszone, 

19. Grupa taneczna „Minionki” - 15 osób – zrealizowano 62 zajęcia. 

Łącznie w 2018 roku w zajęciach stałych sekcji uczestniczyło 759 osób, w tym dzieci - 149, 

młodzież – 100, dorośli – 510. W zajęciach projektu Kreatywne Wronki przez cały rok wzięło 

udział 1597 uczestników, a w projekcie Coolturalny Wartosław 30 dzieci. 

Warto podkreślić rozległy zakres kursów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W roku 2018 

słuchacze UTW mogli brać udział w cotygodniowych zajęciach: językowych (angielski, 

niemiecki oraz hiszpański), komputerowych, ruchowych (rehabilitacyjno-ruchowe, joga, tai-

chi), artystycznych (3 różne grupy: plastyczna, rękodzieła i papierowej wikliny), kręglarskich 

w Kręgielni (2 grupy). Dla seniorów odbywały się także spotkania z dietetyczką (2 razy 

w miesiącu), wyjazdy na basen do Łężeczek (raz w miesiącu). Słuchacze UTW mogli 

uczestniczyć w wykładach otwartych, m.in. Witolda Mikołajczaka "Bitwa pod Grunwaldem 

w świetle źródeł historycznych", podróżnika dra Sebastiana Bielaka "Magia Podlasia 

i Puszczy Białowieskiej", dyrektora Szpitala Powiatowego w Czarnkowie Krzysztofa 

Wywrota na temat działania służby zdrowia w Polsce, Marka Szymańskiego "Wuja Czecha" 

poświęcony gwarze poznańskiej, Agnieszki Krygier-Łączkowskiej „Skąd się wzięły nasze 

imiona i nazwiska”, Piotra Pojaska „Wronki na starej pocztówce”.  
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Wroniecki Ośrodek Kultury przygotował imprezy plenerowe dla wszystkich mieszkańców, 

m.in. w czasie Dni Wronek 2018 (Olszynki - Czadoman, Danzel, Sound’n’Grace, Mrozu), 

Noc Świętojańską (występy zespołu Worone Ptuszki, grupy folkowej Żywiołak), Sylwestra 

na Placu Targowym. W dużej Sali WOK jak co roku odbył się XXVI finał WOŚP oraz 

Przegląd Pieśni Patriotycznej – Biesiada Narodowa. WOK tradycyjnie był 

współorganizatorem Pikniku Ekologicznego i IV Wronieckiego Dyktanda. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki 

Na koniec 2018 roku Biblioteka posiadała 57 310 woluminów, przy czym w ww. roku 

zakupiono 2 273. Zarejestrowanych było 2028 czytelników, z czego w omawianym roku 

zapisało się 308 osób. Ilość wypożyczeń wyniosła 29 191. 

Biblioteka prowadzi projekty edukacyjne, warsztaty, spotkania autorskie. W 2018 roku 

zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia (spotkania autorskie, projekty edukacyjne, 

warsztaty, itp. – autorzy, tytuły, ilość uczestników): Teatrzyk Maska z Krakowa wystawił 

bajkę dla dzieci zatytułowaną "Na końcu świata...przygody Misia i Kacpra Pirata" (15 dzieci), 

Walentynkowe spotkanie z baloniakami - balonowe animacje w bibliotece (30 dzieci), 

spotkanie z Koziołkiem Matołkiem - lekcja biblioteczna dla klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 1 

we Wronkach, warsztaty literackie przeprowadzone przez Jerzego Grupińskiego w Szkole 

Podstawowej nr 1 (18 dzieci), spotkanie pisarzem Jakubem Skworzem - autorem książek dla 

dzieci - przeprowadzone dla dzieci z Przedszkola nr 2 we Wronkach (50 dzieci), spotkanie 

autorskie z podróżnikiem i autorem książek Romanem Pankiewiczem (60 dzieci), spotkanie 

autorskie z Anną Karpińską - autorką książek obyczajowych (5 osób), finał XV edycji 

konkursu literackiego o "Złotą, Srebrną i Brązową Wronę " (80 osób), spotkanie z pisarzem - 

autorem książek dla dzieci - panią Małgorzatą Strękowską - Zarębą - przeprowadzone pod 

hasłem "Jak smakują książki " dla uczniów klas III szkół podstawowych we Wronkach (70 

dzieci), XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – „Czytanie łączy” - głośne czytanie 

dla dzieci z wronieckich przedszkoli oraz wronieckich szkół (150 dzieci), Noc Bibliotek - 

warsztaty tworzenia komiksów oraz animacje dla dzieci (16 dzieci), spotkanie z Ewą 

Chotomską - autorką książek dla dzieci - kl. II i III (70 dzieci), Hej koniku przez wieki (13 

dzieci), Historia ukryta w ziemi - spotkanie z archeologiem (16 dzieci), Odkrywamy 

Rodzinne sekrety - spotkanie z genealogiem (10 dzieci), spotkanie autorskie z Pawłem 

Beręsewiczem – pisarzem, poetą i tłumaczem – dla uczniów szkół podstawowych 

w Kinoteatrze „Gwiazda”.  

W bibliotece i jej filiach odbywały się też warsztaty plastyczne i lekcje biblioteczne, 

w których wzięło udział 348 dzieci. 
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Muzeum Ziemi Wronieckiej  

We wronieckim muzeum stała wystawa o charakterze historycznym oraz archeologicznym 

i etnograficznym funkcjonuje od wielu lat i dotyczy Wronek z XIX i XX wieku.  

W roku 2018 miały miejsce następujące wystawy czasowe: „Jazda na kole po Wronkach 

i okolicznych fyrtlach”, „Prace modelarskie Mieczysława Idaszka”, miniwystawa z okazji 

benefisu poety Jerzego Grupińskiego, wystawa objazdowa dot. Walentego Błażejewskiego 

w związku z otwarciem ulicy jego imienia, „Fotografia w obiektywie Sprężyny Agnieszki 

Teski”, „Zagraj w stylu retro”, „Malarstwo tablicowe ikon Katarzyny Chorąży”, „Pocztówki 

bożonarodzeniowo-noworoczne” .  

Muzeum odwiedziło 1305 osób. 

W tym roku nabyto między innymi interesujące i wartościowe eksponaty: album 

z fotografiami przebiegu ćwiczeń pożarniczych „Manewry Wromet - 74” na terenie 

Wronkowskiej Fabryki Wyrobów Blaszanych, z 1974 r., zeszyt z wierszami wronieckiego 

harcerza Edmunda Przybysza, z lat 1935–1939 i 1982, „nieśmiertelnik” strzelca 

Maksymiliana Kurowskiego – żołnierza 2 Kompani we Wronkach Batalionu Obrony 

Narodowej „Szamotuły”, z ok. 1939 r., pamiątkowy krzyżyk z Kalwarii Ujskiej 

z miniaturowym wizjerem z końca XIX w., fotografię oddziałów parafialnych Katolickich 

Towarzystw Robotników Polskich po 1900 r., prądownicę węża pożarniczego od sikawki 

konnej z OSP Kłodzisko z poł. XX w., zbiór przedwojennych książek z kilku różnych 

wronieckich czytelni – Biblioteki im. Adama Mickiewicza, Biblioteki Towarzystwa Czytelni 

Ludowych, Towarzystwa Przemysłowego, Towarzystwa Młodych Przemysłowców i Szkoły 

Powszechnej, zbiór pamiątek po Rudolfie Weisskopfie – Żydzie pochodzącym z Wronek, 

w tym rzadkie modlitewniki z lat 1841, 1893, 1903 oraz dokumenty, fotografie i osobista 

kipa, unikalne fotografie procesji Bożego Ciała we Wronkach z połowy lat 20. XX w., afisz 

z programem Misji Świętych w parafii św. Katarzyny we Wronkach z listopada 1945 r., 

spuściznę po Mieczysławie Lewandowskim – powstańcu wielkopolskim z Wronek, w tym 

fotografie i dokumenty. 

Prowadzono także badania naukowe w zakresie: Żydzi we Wronkach i Wartosławiu, sylwetki 

organizatorów powstania wielkopolskiego we Wronkach – szczególnie Walentego 

Błażejewskiego, groby więźniów politycznych okresu stalinowskiego na cmentarzu 

parafialnym we Wronkach. 

Muzeum organizowało także zajęcia edukacyjne dla uczniów: dotyczące dawnych zawodów 

i prac w gospodarstwie wiejskim dla dzieci z przedszkola „Bajkowy świat” we Wronkach, 

dzieci z zerówki i uczniów klas 1–3 ze Szkoły Podstawowej w Biezdrowie, uczniów 
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pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach oraz dot. historii kościoła 

w Biezdrowie i dziejów wsi Wartosław dla uczniów klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Nowej 

Wsi (w ramach wycieczek rowerowych do obu miejscowości). 

Staraniem Muzeum ukazała się publikacja Żydzi we Wronkach i Wartosławiu: historia, 

dziedzictwo, pamięć, „Zeszyty Muzeum Ziemi Wronieckiej” 2018, nr 3, w ilości 500 sztuk 

egzemplarzy. 

Kinoteatr „Gwiazda” 

W roku 2018 odbyło się 25 premier filmowych. Swoje projekcje miały też filmy z lat 

wcześniejszych. Łącznie zrealizowano 633 seanse, w których udział wzięło 34344 widzów. 

Największą oglądalność miały dwa filmy polskiej produkcji „Planeta singli” i „Kler”.  

W omawianym roku odbyło się 6 premier teatralnych. Spektakle obejrzał 935 widzów. 

Największą oglądalność miały „20 lat minęło – spektakl Jubileuszowy Odgrywanych Kapsli” 

i „Czego nie widać”.  

Ponadto odbyły się inne spektakle i koncerty, także z udziałem artystów spoza Wronek:  

1. Koncert Noworoczny "Walcem przez świat" – połączony z otwarciem Kinoteatru 

„Gwiazda” po renowacji, 

2. Paryski Romans, 

3. Spektakl taneczno-muzyczny „Od Popielca po Dyngus”, 

4. Koncert Polska – Naród – Tradycja,  

5. Koncert Fortepianowy „Chopin i Paderewski”, 

6. Koncert Zespołu „Cisza Jak Ta”, 

7. „Od Adwentu po Zapusty”, 

8. Koncert Przedświąteczny Wronieckiej Orkiestry Dętej. 

Obejrzało je 1214 widzów.  

Jedną z ważniejszych inwestycji w 2018 r. we Wronieckim Ośrodku Kultury było założenie 

klimatyzacji w Domu Kultury, a najważniejszym zakupem inwestycyjnym samochód 

firmowy Volkswagen Caravelle (rocznik 2014), który zastąpił wysłużonego i ciągle 

naprawianego poprzednika.  

 

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury 

W 2018 roku, tak jak w latach wcześniejszych, zgodnie z „Rocznym programem współpracy 

Gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami” 

(program przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki nr XLI/339/2017 z dnia 

30 listopada 2017 r.), w drodze konkursu Burmistrz dofinansował organizacje pozarządowe 
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oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań 

publicznych w obszarze kultury. Dotacje otrzymali i założone zadania wykonali:  

1. Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica” z Wronek na organizację zadania 

„Święto 56 pułku piechoty 2018”, 

2. Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” z Poznania na 

zadanie V Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat” – Wronki 

2018, 

3. Stowarzyszenie Społeczne na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski z Szamotuł na 

zadanie XIII Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat”, 

4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej z Wronek na zadanie Pamięć 

Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wronieckiej w 100 rocznicę powstania, 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek „MIRAŻ” na organizację Festiwalu Tańca 

Mażoretkowego „Wirująca Pałeczka”, 

6. Stowarzyszenie „Lapidarium Żydowskie” we Wronkach na opracowanie i ogłoszenie 

drukiem historii wronieckich Żydów. 

 

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki na podstawie uchwały Nr LI/428/2018 Rady 

Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania uczniom i studentom stypendiów Burmistrza 

Miasta i Gminy Wronki w dziedzinie twórczości artystycznej (uchwała zasadnicza Nr 

IX/114/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie jak 

wyżej), przyznał za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 20 stypendiów: 10 

stypendiów I stopnia i 10 stypendiów II stopnia. 

 

Współpraca w zakresie spraw związanych z kulturą i ochrona dziedzictwa narodowego  

Gmina Wronki współpracuje ze wszystkimi stowarzyszeniami w zakresie kultury 

i dziedzictwa narodowego. Rok 2018 był rokiem szczególnym w zakresie pamięci 

historycznej. W związku ze stuleciem wybuchu powstania wielkopolskiego i setną rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości największy nacisk na realizację zadań związanych 

z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego położono na organizację wydarzeń związanych 

z tymi rocznicami. Wspólnie z Muzeum Ziemi Wronieckiej została przygotowana publikacja 

na temat Walentego Błażejewskiego – powstańca wielkopolskiego z Wronek: Wronki – drogi 

do niepodległości. Została wydana przez Gminę Wronki w nakładzie 500 egzemplarzy 
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i w większości rozdana uczestnikom uroczystości z okazja nadania nazwy ulicy imieniem 

bohatera. Uroczystość odbyła się 6 października 2018 roku, a ulica znajduje się pomiędzy 

Szkołą Podstawową nr 2 a Kinoteatrem Gwiazda.  

W listopadzie i grudniu odbyło się również szereg wydarzeń nawiązujących do wyżej 

wymienionych wydarzeń historycznych. Zostały one zorganizowane przy współpracy 

z Wronieckim Stowarzyszeniem Historycznym „Historica”, Towarzystwem Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego Oddział Wronki i Towarzystwem Miłośników Ziemi 

Wronieckiej. Były to przede wszystkim konkursy i inscenizacje zorganizowane we 

współpracy z „Historicą”, odsłonięcie tablicy na cmentarzu parafialnym zorganizowane przez 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział Wronki i wydanie publikacji Czas 

Pamięci przez TMZW. Publikacja powstała dzięki gminnej dotacji. 

 

Ochrona miejsc pamięci narodowej  

W 2018 roku we współpracy z wronieckim regionalistą zainicjowane zostały przygotowania 

do odrestaurowania zapomnianych cmentarzy ewangelickich znajdujących się na działkach 

gminnych i należących do Lasów Państwowych. W tym celu odbyło się spotkanie 

z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wronki. Pierwszym miejscem, gdzie wspólnymi siłami planuje 

się dokonanie odnowień, ma być cmentarz w Zdrojach k. Chojna.  

 

Rejestr zabytków 

Prowadzony jest gminny rejestr zabytków, do którego wpisanych jest 570 zabytków (wg 

stanu na koniec 2018 r.).  

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIV/370/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. 

w sprawie przyznania dotacji na remont kościoła Burmistrz udzielił dotacji finansowej 

z budżetu Gminy Wronki z przeznaczeniem na remont południowej ściany kościoła pw. Św. 

Katarzyny we Wronkach, w zakresie: renowacji ściany, naprawy elewacji, izolacji 

fundamentów oraz naprawy stolarki okiennej i drzwiowej.  

Rada Miasta i Gminy Wronki w dniu 27 września 2018 r. podjęła uchwałę Nr LVI/455/2018 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 przyjęty uchwałą Rady Miasta 

i Gminy Wronki Nr X/124/2015 z dnia 24 września 2015 r. realizowany jest poprzez działania 

w różnych obszarach i jest dokumentem uzupełniającym dla innych aktów związanych 
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z planowaniem i rozwojem gminy. Nie tylko zawiera wykazy obiektów, stanowisk 

archeologicznych, ale też wskazuje wykorzystanie tych zasobów, np. do oznakowania miejsc 

historycznych, tworzenia tras turystycznych, ścieżek dydaktycznych i edukacji historycznej. 

Szczegółowy raport z realizacji tego programu zostanie przedstawiony w II połowie 2019 

roku. W roku 2018 wiele wydarzeń wpisało się w zasady Programu. Były to wcześniej 

wymieniane wydarzenia edukacyjne o tematyce historycznej, ochrona miejsc pamięci 

narodowej, nadanie imienia ulicy, dotowanie działalności stowarzyszeń historycznych, 

prowadzenie rejestru zabytków, udzielenie dotacji na renowację południowej ściany kościoła, 

wydawanie publikacji o tematyce historycznej i procedowanie nowej uchwały w sprawie 

dotowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej 

W 2018 roku, tak jak w latach wcześniejszych, zgodnie z wymienionym wyżej „Rocznym 

programem współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

uprawnionymi podmiotami”, w drodze konkursu Burmistrz dofinansował organizacje 

pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 

realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Dotacje otrzymali i założone zadania wykonali:  

1. Stowarzyszenie Społeczne na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski Szamotuły – 

zadanie XVII Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szamotuły 

2018,  

2. UKS „WAWRZYN” - organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół poprzez 

prowadzenie szkolenia z różnych form tanecznych Biezdrowo, 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek MIRAŻ – zadanie Upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród młodzieży szkolnej poprzez organizację warsztatów doskonalących 

umiejętności sportowe i taneczne oraz udział w mistrzostwach Polski i Europy, 

4. MUKS „HERBERTUS” Wronki - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z piłki 

siatkowej we Wronkach. Organizowanie turniejów siatkarskich oraz udział drużyn 

dziewcząt i chłopców w ligach oraz w turniejach siatkarskich,  

5. Klub Kręglarski „Dziewiątka – Amica” - Upowszechnianie kręglarstwa klasycznego 

i rozwój kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dzieci 

i młodzieży, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów i innych imprez 
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sportowych, udział w zawodach na terenie Polski i za granicą, wspieranie sportu 

masowego i rekreacji oraz popularyzacja sportu w środowisku lokalnym,  

6. MKS „Błękitni” Wronki - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział 

we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w ramach rozgrywek 

prowadzonych przez WZPN oraz PZPN oraz udział w turniejach piłkarskich,  

7. LUKS „Gry Logiczne” Wronki - Propagowanie gry w warcaby wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, 

8.  Wroniecki Klub Karate Wronki - Udział w rozgrywkach i imprezach sportowych 

karate, organizacja imprez oraz szkolenie dzieci i młodzieży,  

9. LKS „CZARNI” Wróblewo - Organizacja festynu „O uśmiech dziecka” i „Święto 

sportu i młodości”,  

10. LKS „CZARNI” Wróblewo - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział 

we współzawodnictwie sportowym,  

11. UKS „Leśna” Wronki - Upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej poprzez 

szkolenie młodzieży i rozgrywki koszykarskie, 

12.  LZS „WARTA” Wartosław - Gminny festyn dla dzieci i młodzieży,  

13. LZS „WARTA” Wartosław - Szkolenie sportowe i organizacja zawodów i udział 

w rozgrywkach A kl. WZPN Poznań,  

14. UKS „WRONA” Wronki - Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki 

dla uczniów szkół podstawowych w gminie Wronki,  

15. LZS Wronki - Rozgrywki Ligi Nadwarciańskiej w piłkę nożną na trawie i hali,  

16. Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA - Organizacja V Gminnych 

Regat Kajakowych w Samołężu,  

17. Szamotulski Klub Tenisowy - Wroniecka Akademia Tenisa. 

 

Gmina Wronki prowadzi rejestr stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Miasta 

i Gminy Wronki, który zawiera 34 wpisy. 14 spośród wpisanych prowadzi działalność 

nastawioną na upowszechnianie kultury fizycznej, krzewienie sportu, turystyki i rekreacji.  

Gmina współpracuje ze wszystkimi stowarzyszenia sportowymi, które otrzymują dotacje 

w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 

realizowanych przez nie zadań. 

Jedną z najważniejszych imprez o charakterze sportowym w roku 2018 był cykl biegowy 

Grand Prix Wronek, składający się z pięciu biegów i marszów nordic walking. Partnerem 

przy jego organizacji było stowarzyszenie Wroniecki Klub Biegacza. Bardzo dobrze układała 
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się współpraca z klubami piłkarskimi – Czarnymi Wróblewo, Błękitnymi Wronki i Akademią 

Sportu Wronki. Kluby te współorganizowały wraz z gminą wiele wydarzeń dla lokalnej 

społeczności, m.in. liczne turnieje piłkarskie.  

W 2018 roku odbyły się wpisane na stałe w sportowy kalendarz Wronek tradycyjne majowe 

biegi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. Współuczestniczyły w ich organizacji 

wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Wronki. Wzięło w nich udział ponad 600 

uczniów wronieckich szkół. Wydarzenie zawsze przyciąga kilkuset uczestników i wpisało się 

na stałe w sportowy kalendarz Wronek.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki patronuje też różnorodnym wydarzeniom. W 2018 roku 

było aż 37 wydarzeń sportowych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych objętych 

patronatem! W tym między innymi liczne zawody wędkarskie, których z każdym rokiem 

przybywa.  

Ponadto Gmina Wronki corocznie uczestniczy we współzawodnictwie sportowo-

turystycznym gmin powiatu szamotulskiego o Puchar Starosty Powiatu Szamotulskiego. Na 

współzawodnictwo składa się 15 imprez w różnych dyscyplinach sportowych. Gminę Wronki 

reprezentują stowarzyszenia oraz placówki oświatowe z terenu miasta Wronki i miejscowości 

wiejskich. W 2018 roku gmina Wronki w tym współzawodnictwie zajęła 4 miejsce (na 8 

uczestniczących gmin). 

 

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki na podstawie uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miasta 

i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych 

i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznał w 2018 roku 18 

stypendiów sportowych i 9 nagród sportowych.  

 

Place zabaw i siłownie zewnętrzne  

Gmina na swoim terenie posiada 39 placów zabaw w 28 w miejscowościach wiejskich, 11 

w samych Wronkach. W 2018 r. doposażono 4 place zabaw: w miejscowości Popowo, Nowa 

Wieś – Fun Park, Chojno oraz we Wronkach przy ulicy Myśliwskiej.  

Równie dużym zainteresowaniem co place zabaw, cieszą się siłownie. W gminie jest ich 

bardzo dużo: 14 w miejscowościach wiejskich, 7 we Wronkach. W 2018 r. zostało oddanych 

mieszkańcom do użytku 5 nowych siłowni w miejscowościach: Marianowo (1), Chojno (2), 

Stróżki (1) i Stare Miasto (1) . 
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Sport i rekreacja 

Gmina Wronki posiada następujące obiekty sportowe:  

1. Kręgielnia przy Placu Targowym, 

2. kompleks boisk ORLIK (boisko piłkarskie i wielofunkcyjne oraz do piłki plażowej), 

3. kompleks boisk przy ul. Polnej, 

4. boiska sportowe trawiaste w: Samołężu, Rzecinie, Pożarowie, Kłodzisku, Ćmachowie, 

Jasionnej, Chojnie-Wsi, Stróżkach, Wartosławiu, Nowej Wsi, Wróblewie, we 

Wronkach na os. Borek (przy oczyszczalni ścieków) i przy ul. Dębowej, 

5. pozostałe boiska: we Wronkach przy ul. Radosnej, na os. Staszica, przy ul. 

Orzechowej, 

6. hale sportowe (szkolne) – Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła 

Podstawowa w Biezdrowie. 

W 2018 roku gmina Wronki realizowała usługę koszenia traw na terenie boisk sportowych. 

Usługa dotyczyła koszenia 6 gminnych boisk sportowych o łącznej powierzchni 5,594 ha 

Dotyczyło to boisk w Rzecinie, Chojnie, Jasionnej, Nowej Wsi, Stróżkach, Wartosławiu. Dla 

każdego z tych boisk zostały ustalone minimalne i maksymalne częstotliwości koszenia 

w sezonie tj. w okresie od 8 kwietnia 2018 roku do 15 października 2018 roku. 

Gmina Wronki ma ciekawą ofertę rekreacyjną nie tylko o charakterze sportowym. W 2018 

roku działały dwa kąpieliska administrowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne: 

w Wartosławiu i w Chojnie. W Wartosławiu wyremontowano pomost, a w Chojnie zakres 

inwestycji dotyczył całego miejsca do wypoczynku nad Jeziorem Radziszewskim włącznie 

z usadowieniem nowych tzw. pływających pomostów. Latem 2018 roku wyodrębniono 

specjalny teren do rekreacji nad Wartą. Znalazły się na nim leżaki i drewniane palety do 

wykorzystania przez wypoczywających. Rozpoczęła się też duża inwestycja – ścieżka 

rekreacyjna nad Wartą, która daje ogromne możliwości rekreacyjne zwłaszcza dla 

mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, gęsto zaludnionych osiedli i starej zabudowy 

centrum.  

 

Turystyka 

W gminnej ewidencji miejsc noclegowych innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie zgłoszonych jest 14 obiektów na liczbę 194 miejsc noclegowych ogółem. To 

całkiem bogata baza głównie obiektów agroturystyki. Do tej liczby miejsc noclegowych 

zalicza się też hotel pracowniczy w Chojnie na 48 miejsc.  
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Przez gminę przebiegają 4 szlaki rowerowe głównie na terenie Puszczy Noteckiej. Tu także 

znajdują się atrakcyjne dla mieszkańców i turystów miejsca rekreacji zrewitalizowane dzięki 

staraniom LGD Puszcza Notecka, jak wioski tematyczne: Wartosław – wioska czterech kultur 

oraz Rzecin – wioska grzybowa.  
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Pomoc społeczna 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Gminy Wronki, powołaną do realizacji 

świadczeń określonych przez ustawę o pomocy społecznej i inne ustawy.  

W Ośrodku zatrudnionych jest 44 pracowników (39 etatów przeliczeniowych). Między 

innymi pracuje 6 pracowników socjalnych, 11 opiekunek, 3 terapeutów zajęciowych, 

psycholog. Jest również 2 asystentów rodziny, którzy działają zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca asystentów jest 

formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Z usług asystentów skorzystały 

łącznie 23 rodziny, w tym 2 rodziny zobowiązane przez sąd. 

 

Wykaz realizowanych świadczeń przez Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej 

we Wronkach w 2018 r. 

Świadczenia wypłacane wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej: 

Ogólnie    

Nazwa 
Liczba 

rodzin 
 

Liczba osób 

w rodzinie 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i 

zadań zleconych, w tym: 
317   

 świadczenia pieniężne 269  618 

 świadczenia niepieniężne 116  339 

 

Rodzaje świadczeń 
 

 

 
 

Nazwa 

Liczba 

osób 

(ogółem) 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinie 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych- w 

trybie decyzji 
504  727 

Najczęściej:    

 zasiłki celowe 316 261 630 

 zasiłki okresowe  40 35 75 

 zasiłki stałe  52  66 

Schronienie (dot. osób bezdomnych) 17  17 

Usługi opiekuńcze  34 28 40 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej 29 29 37 

Praca socjalna 349  799 

Składki zdrowotne  49   

Zadania zlecone- wypłata wynagrodzeń opiekunom 

prawnym 
 1 1 
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Zgodnie z uchwałą Nr XL/331/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 22 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020 w 2018 r. zrealizowano świadczenie dla 

309 osób na ogólną liczbę 647 osób w tych rodzinach.  

 

Świadczenia w innych obszarach polityki społecznej 

Świadczenia rodzinne 

Wypłacane na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, ustawy z dnia 4 

listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”: 

Nazwa świadczenia Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka 162 605 

Zasiłek rodzinny 422 1603 

Zasiłek pielęgnacyjny 657 - 

Świadczenie pielęgnacyjne 87 271 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 9 28 

Świadczenie rodzicielskie 51 - 

Zasiłek dla opiekunów 16 33 

„Za życiem” 2 8 

Składki zdrowotne 36 - 

Składki emerytalno-rentowe 79 - 

 

Fundusz Alimentacyjny 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów z dnia 7 września 2007 r. wypłacono dla 76 rodzin na ogólną liczbę 382 osób 

funkcjonujących tych rodzinach. 

 

Świadczenia wychowawcze 500 + 

Na podstawie ustawy z dnia 11 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

wypłacono następującą ilość świadczeń dla mieszkańców Wronek: 

Ilość dzieci 
Liczba  

rodzin 

Liczba osób w rodzinie 

ogółem w tym dzieci 

Świadczenie wychowawcze  1333 5247 2753 

Na 1 dziecko 987 3694 1843 

Na 2 dzieci  330 1372 759 

Na 3 dzieci 79 404 255 

Na 4 dzieci 22 130 90 

Na 5 dzieci 7 47 35 

Na 6 i więcej dzieci 2 16 12 
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Ośrodek zrealizował dla 2 397 dzieci wypłatę jednorazowego świadczenia z Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start’’.  

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach w 2018 roku 

Warsztaty realizowane są w oparciu o umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Szamotułach na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

W 2018 r. w zajęciach uczestniczyło 30 osób. Realizowane były zadania rehabilitacji 

społecznej i zawodowej mające na celu pozyskanie umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy. 

 

Projekty realizowane ze środków unijnych 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej razem z Fundacją Femina Projekt realizował 

w 2018 roku projekt „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RWWP.07.02.02-30-0023/16 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach tego projektu funkcjonuje od 

1 grudnia 2016 r. Dzienny Dom Pobytu. Realizacja zadania ze środków unijnych potrwa do 

30 listopada 2019 r. Dzienny Dom Pobytu przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych - 

seniorów w wieku powyżej 60 roku życia.  

Projekt zakłada 12 stałych miejsc i 3 rotacyjne. Do końca roku 2018 z usług Domu 

skorzystały 44 osoby. W ramach tego projektu finansowane także były świadczenia usług 

opiekuńczych dla 43 osób oraz wsparcie opiekunów faktycznych dla 27 osób (zaplanowano 

wsparcie dla 45 osób).  

2. W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach uczestniczył 

w drugim projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” 

realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - Nr 

RPWP.07.02.01-30-0017/15 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dzięki temu 

projektowi opieką zostały we Wronkach objęte 23 rodziny, które miały możliwość 

skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny, uczestnictwa w konsultacjach z prawnikiem, 

psychologiem, psychologiem dziecięcym, pedagogiem oraz logopedą. 
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Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  

Ponadto na potrzeby mieszkańców gminy wydano 184 decyzje o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego, w tym 11 negatywnych oraz 75 decyzji o przyznaniu dodatku 

energetycznego, w tym 4 negatywne. 
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Ochrona zdrowia 

Programy profilaktyczne 

Uchwałą nr XLVII/402/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wronki 

przyjęła „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku 

szkolnym w Gminie Wronki”. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki czterokrotnie ogłaszał 

konkurs w sprawie wyboru realizatora programu. Na pierwsze trzy konkursy nie wpłynęła 

żadna oferta, na czwarty konkurs wpłynęła jedna oferta. Zainteresowany podmiot jednak 

zrezygnował z podpisania umowy.  

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był także Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XLI/337/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 

listopada 2017 r. oraz zmieniony uchwałą Nr XLVII/398/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Miasta i Gminy Wronki na rok 2018 r. odbywa się w oparciu o uchwałę Nr 

XLI/338/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2017 r. 

W ramach programów funkcjonował przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej punkt 

konsultacyjny niosący pomoc terapeutyczną i edukacyjną, wsparcie psychologiczne i prawne 

dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Wdrożone zostały procedury kierowania na leczenie 

odwykowe osób uzależnionych. Systematycznie odbywały się posiedzenia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najistotniejsze działania odbywały się w ścisłej 

współpracy z placówkami oświatowymi poprzez realizację programów profilaktycznych 

skierowanych do uczniów i ich rodzin: „Spójrz inaczej” oraz „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz 

„Nie, nie biorę”. Ponadto dzięki funduszom z programów realizowano zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze i socjoterapeutyczne, świetlicowe, sportowe, program Starszy Brat Starsza 

Siostra. Zorganizowano (i współorganizowano) wyjazdy na obozy (np. tygodniowe obozy 

w Centrum Profilaktyki w Rogoźnie) oraz inne formy rekreacji i wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży. Łącznie działaniami we współpracy z placówkami oświatowymi wynikającymi 

z powyższych programów objęto przeszło 1800 dzieci, 191 rodzin, 129 nauczycieli.  

Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi opiera się na opłatach 

wpływających z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W gminie w 2018 roku było 70 

punktów sprzedaży alkoholu, w tym 13 gastronomicznych. W samym 2018 roku wydano 15 
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zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa, 12 zezwoleń na sprzedaż 

napojów powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, 13 zezwoleń na sprzedaż 

napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.  

Łącznie wydane zezwolenia na koniec 2018 roku: 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

Rodzaj alkoholu wydana liczba zezwoleń ustalona liczba zezwoleń 

do 4,5% alkoholu oraz piwa 55 60 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa 51 55 

zawierających powyżej 18% alkoholu 50 55 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

 

Rodzaj alkoholu wydana liczba zezwoleń ustalona liczba zezwoleń 

do 4,5% alkoholu oraz piwa 13 20 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa 9 15 

zawierających powyżej 18% alkoholu 7 15 

 

Wypełniając obowiązek ustawowy Rada Miasta i Gminy Wronki przyjęła w dniu 28 czerwca 

2018 r. dwie uchwały: Nr LI/425/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy Wronki, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 

Nr LI/426/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wronki. 

 

Dotacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki dofinansowując organizacje pozarządowe oraz podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych 

w obszarze ochrona i promocja zdrowia przyznał dotację dla Stowarzyszenia Kobiet po 

Mastektomii „AGATA” na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego w formie ćwiczeń 

fizycznych” .  

 

Udział w innych przedsięwzięciach z zakresu ochrony zdrowia 

We wrześniu Gmina Wronki współuczestniczyła w realizacji projektu pod nazwą 

„Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego” realizowanego przez 

OPEN S.A. Poznań na terenie całej Wielkopolski. Mieszkańcy gminy Wronki objęci zostali 

bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi. 

Ponadto gmina udostępniała przy ul. Partyzantów we Wronkach miejsce pod postój 

mammobusów i cytobusu (badania realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
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Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej OPEN S.A. z Poznania oraz Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej LARGO Sp. z o.o. z Poznania). Przebadanych zostało 470 mieszkanek 

gminy. 

W zakresie promocji zdrowia zorganizowano także „Dzień Zdrowia”, który odbył się w dniu 

15 września 2018 r. To przedsięwzięcie służyło realizacji jednego z postulatów przyjętej 

uchwałą nr LI/421/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej 

gminy Wronki na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r. 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Straż miejska  

Straż Miejska we Wronkach mieści się w budynku dworca, przy ulicy Dworcowej 2. 

Na koniec 2018 roku zespół liczył 5 strażników. Na wyposażeniu Straży znajduje się jeden 

samochód - Volkswagen Caddy rocznik 2007 oraz skuter rocznik 2007.  

Straż Miejska ma do dyspozycji 10 kamer monitoringu miejskiego. W 2018 roku 

przeprowadzono 3779 kontroli i interwencji w zakresie przestrzegania miejscowych 

przepisów porządkowych, bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa komunikacyjnego, 

urządzeń użytku publicznego, trzeźwości, czystości i porządku, odpadów, ochrony zwierząt. 

w czasie których ujawniono 357 wykroczeń.  

Strażnicy nałożyli 73 mandaty karne i wydali 284 pouczenia, a do Sądu skierowano 2 

wnioski.  

Zadaniem Straży jest również zaopiekowanie się bezdomnymi zwierzętami w ramach 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta i gminy Wronki na rok 2018 (uchwała XLV/382/2018 Rady Miasta i Gminy 

Wronki z dnia 29 marca 2018 r.). Strażnicy dokarmiali i odwozili do schroniska bezdomne 

zwierzęta, ale też udało się odnaleźć właścicieli. Poniżej, w części Ochrona środowiska 

podane są informacje nt. programu. 

Ponadto Straż Miejska wiele uwagi w 2018 roku poświęcała działaniom prewencyjnym 

w zakresie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa. Przeprowadzono „pogadanki” 

w placówkach oświatowych dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji i w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego. Strażnicy zabezpieczali też organizację wielu wydarzeń 

ogólnogminnych dla mieszkańców o charakterze kulturalnym, sportowym, obchody świąt 

narodowych, jak i imprezy lokalne w sołectwach.  

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Na terenie Gminy Wronki działa obecnie 12 jednostek OSP, w tym: typu „S”12 jednostek, 

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym dwie jednostki - OSP Wronki i OSP Chojno, 

w Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym – OSP Wronki, w zakładach pracy jedna jednostka 

- OSP Amica, zarejestrowanych w KRS - 12 jednostek OSP, posiadających NIP - 12 

jednostek, REGON - 12 jednostek, konto bankowe 11 jednostek. We wszystkich jednostkach 

OSP są powołane Jednostki Operacyjno-Techniczne, średnia wieku członków JOT w gminie 

to 35,8 lat, w JOT działa 321 strażaków w wieku od 18 do 65 lat.  
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Jednostki OSP działają w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, każda 

jednostka OSP posiada swój statut. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, 

wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, 

klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy 

ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające 

do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze. Szczegółowe 

zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i związku określa statut jednostki OSP.  

Liczba członków w jednostkach OSP MiG Wronki: czynnych 457, honorowych 40, 

wspierających 7, liczba członków razem: 551, w tym kobiet 22. Liczba Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych 8, członków 91, w tym dziewcząt 44, chłopców 47.  

Jednostki OSP działające na terenie miasta i gminy Wronki, prowadzą działania samodzielnie, 

uczestniczą w akcjach na terenie innych gmin. Jednostki OSP z Gminy Wronki zabezpieczają 

27,1% powierzchni powiatu szamotulskiego, w przeliczeniu na ludność 22,1%.  

W 2018 roku strażacy z jednostek OSP interweniowali przy 368 zdarzeniach, w tym przy 72 

pożarach, 290 miejscowych zagrożeniach, 6 alarmach fałszywych w dobrej wierze, 17 razy 

prowadzili działania poza terenem Gminy Wronki, 3 razy poza terenem powiatu 

szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 566 zastępów i 2088 strażaków, czas 

działań ratowniczych to 3840 godziny.  

W 2018 roku strażacy brali udział w szkoleniu podstawowym, dowódców, które zostały 

przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły oraz szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy KPP zorganizowanym w OSP Wronki.  

Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt: jednostki OSP MiG Wronki są wyposażone w 18 

samochodów pożarniczych, łódź, 12 motopomp TOHATSU, sześć motopomp pływających 

Niagara, trzy pompy szlamowe.  

1. OSP Wronki - 5 samochodów, 3 motopompy, w tym 2 pływające, 4 pompy szlamowe.  

2. OSP Chojno - 2 samochody, 2 motopompy, w tym 1 pływająca, 2 pompy szlamowe. 

3. OSP Kłodzisko - 1 samochód, 2 motopompy, w tym 1 pływająca. 

4. OSP Samołęż - 1 samochód, 1 motopompa, 1 pompa szlamowa. 

5. OSP Lubowo - 1 samochód, 1 motopompa, 1 pompa szlamowa. 

6. OSP Wróblewo - 1 samochód, 1 motopompa, 1 pompa szlamowa. 

7. OSP Jasionna - 1 samochód, 2 motopompy, w tym 1 pływająca, 1 pompa szlamowa. 

8. OSP Wartosław - 1 samochód, 1 motopompa, 1 pompa szlamowa. 

9. OSP Marianowo - 1 samochód, 1 motopompa, 1 pompa szlamowa. 
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10. OSP Ćmachowo - 1 samochód, 2 motopompy, w tym 1 pływająca, 1 pompa 

szlamowa. 

11. OSP FK Amica - 2 samochody, 2 motopompy, w tym 1 pływająca. 

12. OSP Rzecin - 1 samochód, 2 motopompy, w tym 1 pływająca. 

W ramach umowy o dofinansowanie DFS-II-7211-2002/18 z dnia 27 września 2018 r. 

zawartej miedzy Gminą Wronki a Ministerstwem Sprawiedliwości, w ramach Programu I na 

realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu 

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 

realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych 

z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją 

skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 

przestępstwa”, Gmina Wronki uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu dla jednostek OSP 

Gminy Wronki, w którym udział własny gminy wynosił 1%. W dniu 29 listopada 2018 roku, 

nastąpiło przekazanie sprzętu zakupionego przy „Współfinansowaniu ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości". I tak „Przenośny 

zestaw oświetleniowy PELI 9490 Rals” otrzymały następujące jednostki: OSP Chojno, OSP 

Ćmachowo, OSP Jasionna, OSP Kłodzisko, OSP Lubowo, OSP Marianowo, OSP Rzecin, 

OSP Samołęż, OSP Wronki, OSP Wróblewo. „Bosak dielektryczny” otrzymała OSP Wronki. 

„Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków GT030” otrzymały OSP 

Chojno i OSP Ćmachowo. "Pilarkę do drewna STIL MS311" szt.1 otrzymała OSP 

Ćmachowo. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) LIFEPAK 1000: otrzymały OSP 

Chojno, OSP Rzecin i OSP Wartosław. Sprzęt ten na podstawie umów darowizny został 

przekazany przez Gminę Wronki wymienionym jednostkom OSP.  
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Ochrona środowiska 

Zadanie ochrony środowiska jest realizowane na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustaw o odpadach, prawa ochrony 

środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prawa 

wodnego, prawa geologicznego i górniczego, ustawy o ochronie zwierząt. W gminie 

funkcjonuje Program Ochrony Środowiska przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki nr 

XLI/349/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wronki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. Program jest 

realizowany, a zakres zrealizowanych działań zostanie oceniony raportem za lata 2017 i 2018 

po 2 latach od jego przyjęcia.  

 

Postępowania w zakresie ochrony środowiska oraz udostępniania informacji  

o środowisku i jego ochronie 

W 2018 roku prowadzono 14 postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Wydano 2 decyzje na przedsięwzięcia: 

1. Ujęcie wód podziemnych z utworów neogenu o głębokości ok. 120 m  

i wydajności Q hmax = 12m
3
/h na działce nr ewid. 326/11 obręb Biezdrowo,  

gm. Wronki. 

2. Budowie budynków inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działce  

o nr ewid. 587/16, obręb Wartosław, gm. Wronki. 

W zakresie ochrony środowiska Straż Miejska nałożyła 30 mandatów (w zakresie utrzymania 

czystości i porządku oraz składowania odpadów). 

W 2018 roku gmina ustaliła i wpłaciła opłatę w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza z procesów m.in. emisji pyłów z budynków użyteczności publicznej, spalania paliw 

w silnikach spalinowych pojazdów będących własnością gminy.  

 

Obszary chronione i pomniki przyrody 

Na terenie gminy Wronki znajdują się następujące prawnie chronione Obszary Natura 2000: 

1. Obszar Natura 2000 Jezioro Kubek (PLH300006) 

2. Obszar Natura 2000 Puszcza Notecka (PLB300015) 

3. Obszar Natura 2000 Torfowisko Rzecińskie (PLH300019) 
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Na terenie gminy Wronki funkcjonuje także osiem obszarów o statucie użytku ekologicznego, 

o łącznej powierzchni 150,13 ha. 

Znajduje się 26 pomników przyrody wpisanych do rejestru prowadzonego przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Struktura ilościowa pomników 

przedstawia się następująco: 17 pojedynczych drzew, 8 grup drzew (od 2 do 95 drzew 

w grupie) oraz stanowisko paproci (długosz królewski). W 2018 roku przeprowadzono 

pielęgnację pomnika przyrody - dębu o numerze ewid. 476 w miejscowości Obelzanki 

zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr LVI/458/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych pomnika przyrody o nr 

ewidencyjnym 476 zlokalizowanego na dz. Nr 80396/4 (oddz. 682b, leśnictwo Smolnica), 

w miejscowości Obelzanki, gmina Wronki. 

 

Ochrona przyrody i utrzymanie zieleni miejskiej 

W oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Burmistrz Miasta 

i Gminy Wronki wydał 21 decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz przyjął 79 zgłoszeń 

w tym zakresie.  

Gmina utrzymuje obszar ok 191 685 m
2 

terenów zieleni miejskiej. W 2018 roku nasadzono 

13000 sztuk kwiatów. W zakresie zieleni miejskiej wykonano nowe inwestycje: 

1. teren zieleni na ul. Rolnej, 

2. terenu zieleni na skrzyżowaniu ulic Radosnej i Nowowiejskiej, 

3. skwer na ul. Dworcowej, 

4. skwer na ul. Nowowiejskiej, 

5. skwer na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Polnej, 

6. skwer na ul. Chrobrego.  

 

Ochrona zwierząt 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta i gminy Wronki na rok 2018 został przyjęty Uchwałą XLV/382/2018 Rady 

Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 marca 2018 r. 

W ramach programu realizowane były następujące zadania: 

1. zapewnienie opieki bezpańskim psom z terenu Gminy Wronki poprzez dotację na 

rzecz Fundacji na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” w Przyborówku - na 

koniec 2018 r. przebywało tam 8 psów i 5 kotów z gminy Wronki, a w ciągu 2018 r. 

do adopcji przekazano 4 psy i 2 koty, 
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2.  dokarmianie bezpańskich zwierząt w tym kotów wolno żyjących,  

3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt poprzez umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Puls Michał 

Wojciechowski Wronki, 

4. zrealizowanie planu kastracji i sterylizacji zwierząt domowych z terenu Gminy 

Wronki – dla 193 zwierząt.  

 

Azbest 

Gmina posiada program usuwania azbestu przyjęty uchwałą nr VIII/99/2015 Rady Miasta 

i Gminy Wronki z dnia 24 czerwca 2015 r. W 2018 roku w bazie azbestowej 

zewidencjonowano 595 117 kg tego składniku, w tym w gospodarstwach domowych (u osób 

fizycznych) 164 210 kg i 430 907 kg w innych podmiotach (osoby prawne). 

 

Obszary łowieckie 

W obszarze gminy Wronki występuje 9 obwodów łowieckich: 118 KŁ Błonie, 119 KŁ 

Odyniec, 120 KŁ Jar, 121 KŁ Basior, 122 i 123 KŁ Wrona, 125 KŁ Drop, 138 KŁ Ratusz, 

141 KŁ Bażant. Informacje o odbywających się polowaniach systematycznie umieszczane są 

na stronie internetowej gminy. 

 

Działania proekologiczne 

Istotnym działaniem gminy w zakresie ochrony środowiska jest wspieranie mieszkańców 

poprzez dotacje na urządzenia proekologiczne służące ochronie powietrza. Wpisują się one 

w gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie redukcji emisji z ogrzewania 

indywidualnego w budynkach niepublicznych poprzez wymianę nieekologicznych 

i nieekonomicznych źródeł ciepła. „Plan gospodarki niskoemisyjnej” został przyjęty uchwałą 

Nr XV/167/2016 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wronki”.  

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki w 2018 roku podpisał umowy dla 290 gospodarstw 

domowych na dofinansowanie zakupu proekologicznych urządzeń grzewczych podstawie 

uchwały Nr XXX/261/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części 

kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych oraz uchwały Nr 

XXXV/289/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 maja 2017 r., Nr XLVII/401/2018 
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Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 kwietnia 2018 r. i Nr LVII/462/2018 Rady Miasta 

i Gminy Wronki z dnia 17 października 2018 r. zmieniających powyższą uchwałę.  

Dodatkowo gmina prowadzi działania ekologiczne z zakresu prawidłowej gospodarki wodno-

ściekowej. W 2018 roku na podstawie uchwały Nr XXX/260/2017 Rady Miasta i Gminy 

Wronki z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej 

z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 

rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu szczelnych zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe bytowe, dotacje na dofinansowanie zakupu 

zbiorników bezodpływowych trafiły do 19 gospodarstw domowych.  

 

Promocja ekologii i ochrony środowiska 

Od kilku lat co roku gmina organizuje Piknik Ekologiczny, którego hasłem przewodnim są 

różne ważne zagadnienia związane z ekologią – segregacja odpadów, czyste powietrze itp. 

W 2018 roku gwiazdą pikniku, podczas którego na Placu Targowym pojawiło się kilkuset 

mieszkańców gminy i okolic, był Robert Makłowicz. Znany kucharz i podróżnik wspólnie 

z Burmistrzem przygotowali ekologiczny posiłek i namawiali uczestników do zdrowego stylu 

życia. Oprócz tego każdy zainteresowany mógł oddać plastikowe nakrętki na cel 

charytatywny, za co otrzymywał darmowe sadzonki kwiatów lub krzewów. Ponadto odbyły 

się liczne konkursy związane z promocją ekologii, np. konkurs na eko-strój.  

Także różnorodne kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone były w 2018 r. w zakresie 

systemu odbierania odpadów. Między innymi gmina kolportowała do wszystkich 

mieszkańców ulotki informujące o podziale odpadów na frakcje, o terminach odbioru 

odpadów. Tożsame informacje umieszczano na stronie internetowej.  

 

Środki zewnętrzne – odnawialne źródła energii 

W zakresie realizacji gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kontynuowane były 

działania związane ze staraniami o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby 

budynków niepublicznych, co ukierunkowane jest zwiększeniem ich udziału w lokalnej 

produkcji energii odnawialnej na terenie gminy.  

Gmina Wronki w 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie budowy instalacji 

fotowoltaicznych „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych 

mieszkańców gminy Wronki” w ramach Konkursu RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 3 Energia. Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 



 43 
 

odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” . 

W związku ze zwiększeniem środków w 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie. 

Realizacja inwestycji planowana jest na koniec 2020 r. 

 

Odpady i utrzymanie czystości 

Do gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

zgłoszonych jest na koniec 2018 r. 10 podmiotów; dokonano również 2 zmiany we wpisach.  

 

W 2018 roku z terenu całej gminy w ramach systemu odebrano łącznie 7000,8 ton odpadów, 

w tym odpadów zmieszanych 5415,4 ton, papieru i tektury 105,8 ton, tworzyw sztucznych 

336,8 ton, szkła 321,3 ton, odpadów ulegających biodegradacji 821,5 ton. Odbiór odpadów 

realizowało w 2018 roku wyłonione w drodze przetargu w 2017 r. Konsorcjum - Lider: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Trans –Kom Sp. z o.o. wraz z partnerami: Zakładem 

Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. i firmą SANUS Zakład Handlowo-Usługowy Paweł 

Kmieciak.  

Zlikwidowano także 20,6 tony odpadów z miejsc nielegalnego składowania odpadów 

usytuowanych na terenach należących do Gminy Wronki.  

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonujący w gminie Wronki 

przyjął w 2018 roku 572 tony różnego rodzaju odpadów. Były to: odpady z betonu, gruz itp. - 

333,1 ton, tworzywa sztuczne - 24,8 ton, zmieszane odpady z budowy, remontów 

i demontażu - 47,7 ton, odpady wielkogabarytowe - 137,8 ton, zużyte urządzenia-

elektroodpady - 4,1 ton, zużyte opony - 0,9 ton, opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych - 3,6 ton.  

W trakcie czterech zbiórek odebrano bezpośrednio z nieruchomości pochodzący 

z gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe i choinki. 

Gmina Wronki w 2018 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu: przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47%, ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 10 %, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami odpady budowlane i rozbiórkowe – 78%.  

W analizie stanu gospodarki odpadami za 2018 rok najważniejsze problemy związane 

z funkcjonowaniem systemu to pozostawianie przez właścicieli działek letniskowych 

odpadów budowlanych, elektroodpadów oraz odpadów wielkogabarytowych przy zbiorczych 

gniazdach na odpady komunalne, powstawanie „dzikich składowisk”, istniejące zaległości 
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w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, migracja osób pochodzących m.in. 

z Ukrainy na teren gminy, monopolizacja rynku odbioru i zagospodarowania odpadów przez 

jedno konsorcjum.  

Niewątpliwym sukcesem gminnego systemu są osiągnięte restrykcyjne poziomy określone 

w ustawie, wzrastająca szczelność finansowa systemu (działania kontrolne i egzekucyjne dają 

skuteczniejszą ściągalność opłat), coraz większa świadomość ekologiczna właścicieli 

nieruchomości i efektywniejsza segregacja odpadów, zastosowanie skutecznych 

różnorodnych mechanizmów komunikacji z uczestnikami systemu (otwartość urzędu, 

komunikacja mailowa, system powiadomień sms, strona internetowa www.odpady.wronki.pl, 

kampanie informacyjne).  

Według stanu złożonych deklaracji na 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców objętych 

systemem gospodarowania odpadami wynikająca ze złożonych deklaracji wynosiła 17 147, 

w tym objętych selektywną zbiórką 16 718, nieprowadzących selektywnej zbiórki 429. 

Objętych systemem było 458 nieruchomości niezamieszkałych (bez letniskowych) i 612 

nieruchomości letniskowych.  

W 2018 roku poniesione wydatki na realizację systemu gospodarowania odpadami stanowiły 

99,45% przychodu wynikającego z pobranych opłat, wystawiono 1 708 upomnień i 927 

tytułów wykonawczych. Skuteczność egzekucji wyniosła 61,59 %. 

Realizowana jest uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIX/412/2018 z dnia 30 maja 

2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Dokonano rocznej analizy stanu gospodarki odpadami w celu aktualizacji i weryfikacji rynku 

gospodarki odpadami zgodnie z art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została sporządzona na podstawie 

sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza została opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wronki. 

 

Czystość na gminnych terenach publicznych  

Zadaniem gminy jest dbałość o czystość na terenach publicznych niezamieszkałych będących 

jej własnością. I tak na podstawie zawartej umowy następował w 2018 roku wywóz odpadów 
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komunalnych na terenie miasta Wronki z przeszło 300 koszy ulicznych (w tym znajdujących 

się na placach zabaw, boiskach i siłowniach) i z 21 koszy na psie odchody oraz na terenie 

gminy z 31 pojemników na przystankach autobusowych i z 9 na placach zabaw i ulicach. 

Sprzątano także 40 667 mb ulic oraz 105 791 m
2
 chodników, placów zabaw i parkingów.  

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Gmina współpracuje z jedyną działającą na terenie spółka wodną, Gminną Spółką Wodną we 

Wronkach. W ramach współpracy gmina udzieliła dotacji do oczyszczania rowów na terenie 

gminy zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLV/393/2018 z dnia 29 marca 

2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu 

gminy Wronki, na bieżące utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na 

terenie gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 

rozliczania. 

Dodatkowo na innych terenach gmina utrzymuje rowy melioracyjne będące jej własnością. 

W 2018 r. w ramach bieżącego utrzymania oczyszczono ok 3700 m rowów. 

W związku z nowymi zadaniami dla gminy wynikającymi z ustawy Prawo wodne z dnia 20 

lipca 2017 r. zostały naliczone w 2018 roku na podstawie oświadczeń 4 opłaty retencyjne za 

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości. 

Prowadzona jest gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych. W 2018 

zewidencjowanych było 2165 zbiorników bezodpływowych i 413 przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  

Na koniec 2018 roku było 7 ważnych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych. W samym 2018 r. wydano w tym zakresie 2 zezwolenia.  

W gminnej ewidencji kąpielisk w 2018 roku wpisane były 2 kąpieliska: w Chojnie na Jeziorze 

Radziszewskim i w Wartosławiu na Jeziorze Pożarowskim. Rada Miasta i Gminy Wronki 

w dniu 26 kwietnia podjęła uchwałę Nr XLVII/400/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz 

określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wronki w 2018 r. 
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Ład przestrzenny 

Gmina Wronki obejmuje powierzchnię 30 207 hektarów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 

politykę przestrzenną gminy określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Uchwałą Nr LI/430/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Wronki, przyjęto nowe studium kształtujące politykę przestrzenną w gminie.  

Łącznie na koniec 2018 r. obowiązywało na terenie gminy 76 planów zagospodarowania 

przestrzennego obejmujących 1 632 hektary, co stanowi 5,4 % całego obszaru. W roku 2018 

Rada Miasta i Gminy Wronki uchwaliła 3 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej 

i Nadbrzeżnej - etap I (uchwała nr VII/403/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.),  

2. dotyczący zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nowa, Al. 

Wyzwolenia, Działkowa, Warzywna i Sadowa (uchwała nr LV/443/2018 z dnia 30 

sierpnia 2018 r.),  

3. dotyczący miejscowości Wronki (uchwała nr LVII/464/2018 z dnia 17 października 

2018 r.).  

W 2018 r. podjęto, ale nie zakończono procedowania 3 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów: 

1. w Nowej Wsi - uchwała Nr LI/429/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 

czerwca 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś, 

2. w Nowej Wsi i mieście Wronki – uchwała Nr XLV/ 386/2018 Rady Miasta i Gminy 

Wronki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa 

Wieś - działka ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 w rejonie ulicy Bocznej oraz 

miasta Wronki w rejonie ulic: Różana, Kameliowa, Azaliowa, Aleja Wyzwolenia 

i Nowowiejska 

3. w mieście Wronki uchwała Nr XLV/387/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 

marca 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna, Myśliwska 

i Łowiecka 

Ponadto trwały prace nad 9 miejscowymi planami zagospodarowania, które zostały 

zainicjowane w latach wcześniejszych: 

1. dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, 

Wartosław i Biezdrowo, 

2. dla miejscowości Stróżki oraz miasta Wronki w obrębie osiedli: Borek, Słowackiego, 

Słowiańskiego i rejonu ulic: Mickiewicza, Słonecznej i Prasłowiańskiej, 

3. dla miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej 

i Nadbrzeżnej – etap II – uchwalona 25 kwietnia 2019 r.,  

4. dla miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa i Polna – obecnie 

prowadzone są dwa odrębne plany, ale istnieje szansa na ich połączenie w ostatnim 

wyłożeniu, 

5. dla miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna, Myśliwska i Łowiecka,  

6. dla miasta Wronki w rejonie ulic: Rolna, Leśna, Myśliwska, 

7. dla obrębu miejscowości Nowa Wieś - działka ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 

w rejonie ulicy Bocznej,  

8. dla obrębu miejscowości Nowa Wieś – I etap, 

9. dla obrębu miejscowości Nowa Wieś - II etap. 

 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta 

i Gminy Wronki wydał w 2018 roku 220 decyzji o warunkach zabudowy oraz 31 decyzji dla 

inwestycji celu publicznego na obszarach, na których brak miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (w tym 11 odmownych).  

 

Chcąc umożliwić w przyszłości skorzystanie ze środków zewnętrznych do realizacji zadań 

w obszarze szeroko pojętej rewitalizacji na terenie gminy, Rada Miasta i Gminy Wronki 

przyjęła uchwałę Nr XLV/383/2018 z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wronki na lata 2017 – 2022. Program diagnozuje 

problemy i przedstawia możliwości podjęcia działań w zakresie rewitalizacji wyznaczonych 

obszarów.  
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Gospodarka nieruchomościami 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Wronki jest właścicielem gruntów 

zabudowanych i niezabudowanych o powierzchni 569,0 ha, w tym oddanych: 

1. w dzierżawę – 95,1 ha,  

2. w użyczenie – 37,4 ha, 

3. w użytkowanie wieczyste – 18,2 ha, 

4. w trwały zarząd – 8,5 ha. 

W skład ww. gruntów wchodzą tereny przeznaczone na cele rekreacyjne, których 

powierzchnia wynosi 3,6 ha z czego 0,76 ha jest wydzierżawionych. 

W 2018 r. Gmina Wronki nabyła do zasobu nieruchomości: 

1. działkę nr 74/2 o pow. 323m
2
 położoną w miejscowości Chojno z przeznaczeniem 

drogę publiczną; 

2. z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych za wypłaconym odszkodowaniem 

działkę stanowiącą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

drogi publiczne – działkę nr 557/3 o pow. 183 m
2
 położoną we Wronkach.  

Gmina posiada obiekty komunalne, w tym m.in.: 

1. 25 budynków mieszkalnych,  

2. 24 obiekty szkolne, 

3. 2 budynki przedszkola, 

4. 1 obiekt służby zdrowia, 

5. 5 obiektów użyteczności publicznej, 

6. 19 świetlic wiejskich, 

7. 12 boisk gminnych, 

8. obiekt sportowy – kręgielnię, 

9. boisko „Orlik”. 

Gminnym zasobem mieszkaniowym zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Wronki. Priorytety 

lokalnej polityki mieszkaniowej oraz plan działania w kwestiach dotyczących 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wronki wskazuje uchwała nr 

XXXVI/301/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 21 października 2013 r. w sprawie 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wronki na lata 

2014-2018. Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 listopada 

2013 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Wronki, określa zasady wynajmowania lokali w celu realizacji zadań własnych gminy 
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wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego.  

W wymienionych powyżej 25 budynkach znajduje się 111 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali 

użytkowych. Ponadto Gmina posiada 74 lokale mieszkalne i 10 lokali użytkowych 

w budynkach stanowiących współwłasność. Łączny zasób mieszkaniowy gminy wynosi więc 

185 lokali komunalnych, z czego 14 stanowią lokale socjalne. Ogólna powierzchnia wynosi 

mieszkań komunalnych 4790 m
2
, co daje średnio 27,84 m

2
, powierzchnia mieszkań 

socjalnych wynosi 317 m
2
. W 2018 r. w gminnych mieszkaniach zamieszkiwało 387 osób. 

W tym roku złożono 35 wniosków o przydział mieszkania. Burmistrz wydał 7 decyzji 

o przydziale mieszkania (na wnioski złożone przed 2018 r.).  

Kwestie sprzedaży mieszkań określa uchwała nr XLVI/361/2010 Rady Miasta i Gminy 

Wronki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących 

własność Gminy Wronki oraz uchwała nr XLV/392/2018 z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie 

uchwały w sprawie zasada sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Wronki. 

W dokumencie wskazano zasady sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.  

W trybie bezprzetargowym sprzedano w 2018 r. 2 mieszkania: 

1. lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy położony w Kłodzisku 68/5 o pow. 

84,28 m
2
,  

2. lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy położony we Wronkach przy ul. 

Powstańców Wlkp. 21A/14 o pow. 36,30 m
2
. 

W omawianym okresie zawarto 45 umów dzierżawy nieruchomości, w tym m.in.: 

1. 16 umów na cele rolne,  

2. 5 umów na uprawę ogródka warzywnego,  

3. 2 umowy na cele rekreacyjne, 

4. 3 umowy dzierżawy gruntu pod garażami, 

5. 19 umów inne cele. 

Liczba wszystkich zawartych przez Gminę Wronki umów dzierżawy i najmu na dzień 

sporządzania informacji wynosiła – 288, a liczba wszystkich zawartych umów najmu lokali 

mieszkalnych i użytkowych wynosiła – 225. 

W 2018 r. Burmistrz sprzedał prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na 

rzecz użytkownika wieczystego dla dwóch działek:  

1. działka nr 1197/1 (ul. Mickiewicza, Wronki), 

2. działka nr 2510 (ul. Polna, Wronki). 
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Dokonano w roku 2018 zbycia nieodpłatne nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 

w związku z remontem linii kolejowej na trasie Poznań – Szczecin na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego: 

1. nr 2/2018 z dnia 26.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na rzecz PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa działki 

gminne nr 366/3 o pow. 462 m
2
 i 386 o pow. 800 m

2
 obręb Popowo, nr 469/8 o pow. 

58 m
2
, 469/10 o pow. 38 m

2
, 470/6 o pow. 103 m

2
, 471/7 o pow. 138 m

2
 obręb 

Wronki, 

2. nr 3/2018 z dnia 26.06.2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na rzecz PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa działki 

gminne nr 248/1 o pow. 1262 m
2
, 248/1 o pow. obręb Samołęż, nr 2560/1 o pow. 131 

m
2
, 2559/1 o pow. 208 m

2
 obręb Wronki.  

 

W 2018 roku realizując zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wydał 83 decyzje na podział nieruchomości i 58 

postanowień opiniujących wstępne projekty podziałów, a w związku ze wzrostem wartości 

nieruchomości gruntu po podziale wydano 17 decyzji naliczających opłatę adiacencką. 

Realizując zadania z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - 1 decyzję o rozgraniczeniu 

gruntów i 94 numery porządkowe dla nieruchomości. 

 

Przy ulicy Rzecińskiej we Wronkach znajduje się cmentarz komunalny, zajmujący 

powierzchnię 3,0900 hektarów i 1357 miejsc grzebalnych oraz 72 nisze w kolumbarium. 

Cmentarzem administruje Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach.  

W 2018 na cmentarzu dokonano 49 pochówków, w tym w niszach 6, grobach podwójnych – 

10, grobach pojedynczych – 33 i 2 ekshumacje do grobów pojedynczych.  

Na potrzeby lokalnej społeczności gmina prowadzi przy Placu Targowym we Wronkach 

targowisko o powierzchni 4858 m
2
. W 2018 roku znajdowało się na nim 197 miejsc 

wystawienniczych. Handel na targowisku obywa się dwa razy w tygodniu – we wtorki 

i piątki. 

W 2018 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, poprzedzony opinią społecznej 

komisji historycznej, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o wyróżnienie osób 

zasłużonych dla gminy poprzez nadawanie nazw ulicom, skwerom i placom (w jej skład tego 

wchodzą przedstawiciele Muzeum Ziemi Wronieckiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Wronieckiej, Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Historica", Towarzystwa 
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Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział Wronki i Bractwa Kurkowego we Wronkach), 

Rada Miasta i Gminy Wronki uchwałą Nr LV/439/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy „Walentego Błażejewskiego” nadała imię wronieckiego bohatera ulicy 

wiodącej od Placu Targowego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a Kinoteatrem Gwiazda. 

 

Gmina jest użytkownikiem wieczystym 844 m
2
 gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa – są to głównie tereny infrastruktury technicznej. 

Gmina posiada także inne wartości niż własność praw majątkowych. Są to udziały 

w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. Wronki (36 6218 udziałów), w ZETPEZET Piła 

(855 udziałów), a także 64 000 akcji giełdowych spółki Amica Wronki S.A. 

 

Inwestycje i remonty w zakresie gminnych nieruchomości 

W 2018 roku zrealizowano na potrzeby mieszkańców gminy następujące inwestycje: 

1. zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie, w tym budowa 

pomostów pływających,  

2. budowę altany murowanej do biesiadowania wraz z grilowiskiem we wsi Biezdrowo, 

3. wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie, 

4.  budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Marianowo (1 szt.), Chojno (2 

szt.), Stróżki (1 szt.) i Stare Miasto (1 szt.). 

Zgodnie z potrzebami wybrane gminne nieruchomościach przechodziły kompleksowe 

remonty. Najważniejsze z nich dotyczyły elewacji budynku przy ulicy Kościuszki numer: 6 

(naprawa tynków, malowanie, wymiana okna, drzwi), numer 8 i 22 (naprawa tynków, 

malowanie). Przeprowadzono remont trzech lokali mieszkalnych przy ulicy Sierakowskiej 25 

i 27 (m.in. wykonanie łazienki, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana 

wykładzin podłogowych), lokalu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 30 i Poznańskiej 23 

oraz remontu lokalu mieszkalnego w Mokrzu (malowanie, remont łazienki, wymiana 

posadzki i drzwi wewnętrznych), klatki schodowej w Smolnicy (tynki, malowanie, podłogi).  

Także w kilku lokalach użytkowych przeprowadzono remont. Między innymi przy ul. Krętej 

14 odnowiono posadzki, wykonano toaletę, prace instalacyjne: wodociągowe i elektryczne, 

wymieniono okna i drzwi, przeprowadzono malowanie. 

Na boisku ORLIK wyremontowano nawierzchnię na płycie do gry w piłkę nożną. Bieżącymi 

naprawami objęto 39 palców zabaw. 

Również w 2018 roku remonty kompleksowe objęły świetlice wiejskie. M.in. w Samołężu 

wymieniono podłogę i odświeżono elewację (naprawa tynków, malowanie), w Stróżkach 



 52 
 

wykonano remont elewacji (naprawa tynków, malowanie, wymiana drzwi zewnętrznych), 

w Ćmachowie odnowiono szatnie, łazienki i korytarz (wymiana posadzki, malowanie, 

wymiana drzwi w łazienkach), w Lubowie w pomieszczeniu garażowym wykonano 

malowanie i wymieniono drzwi, w Marianowie wyremontowano salę świetlicy (wykonanie 

sufitu podwieszanego, wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, 

licowanie ścian płytkami w kuchni, malowanie pomieszczeń), a w Wierzchocinie wykonano 

prace w części korytarza (malowanie, położenie tynków żywicznych). Także odświeżono 

elewację w budynku na cmentarzu komunalnym.  

Ponadto w 2018 roku wykonano 135 bieżących remontów i napraw w komunalnych lokalach 

mieszkalnych i użytkowych, na obiektach sportowych i placach zabaw. 
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Infrastruktura drogowa 

Drogi 

Przez teren gminy Wronki przebiegają drogi wojewódzkie o numerach: 

1. nr 140: Droga 182 (Wronki) – Jasionna – Krucz – Droga 181 (Ciszkowo) 

2. nr 143: Wartosław – Pierwoszewo – Droga 182 

3. nr 145: Chojno – Biezdrowo - Droga 182 

4. nr 150: Wronki – Chojno – Bukowce – Sieraków 

5. nr 182: Międzychód – Wronki – Piotrowo – Czarnków – Ujście 

6. nr 184: Wronki – Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo 

7. nr 186: Kwilcz – Wróblewo – Dobrojewo 

Zarządza nimi Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

Również teren gminy przecinają drogi powiatowe: 

1. nr 1838P: Lubowo-Wartosław 

2. nr 1839P: Pierwoszewo-Ćmachowo 

3. nr 1840P: Ćmachowo-Marianowo 

4. nr 1841P: Nowa Wieś-Wierzchocin 

5. nr 1842P: Wierzchocin-Głuchowo 

6. nr 1843P: Rzecin-Wronki 

7. nr 1844P: Ćmachowo-Wróblewo 

8. nr 1845P: Nowa Wieś - Szamotuły 

Zarządza nimi Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach.  

Natomiast 208,08 kilometrów dróg ma status dróg gminnych. Są to drogi o różnej 

nawierzchni. W mieście Wronki 37,31 km dróg ma status gminnych, w tym 3,417 to drogi 

wewnętrzne. Ich nawierzchnia jest następująca: 12,88 km – asfaltowych, 0,17 km 

betonowych, 22,01 km – z kostki, 0,28 km- brukowych, 1,9 km – gruntowe/tłuczniowe. 

Na terenie gminy mamy własnych 170,77 km dróg. Ich nawierzchnia to: 26,13 km – 

asfaltowych, 3,94 km – betonowych, 5,77 km – z kostki, 2,19 km – brukowych, 132,74 km – 

gruntowe/tłuczniowe. W tym długość dróg wewnętrznych to 40,138 km. Wybrane drogi 

wewnętrzne zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych uchwałą Nr LV/446/2018 z dnia 30 

sierpnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wronki w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do 

kategorii dróg gminnych publicznych.  

Komunikację pomiędzy lewobrzeżną a prawobrzeżną częścią miasta przez rzekę Wartę 

zapewnia most znajdujący się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i należąca do gminy kładka 
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pieszo-rowerowa łącząca ulicę Leśną i Rzeczną. Także do gminy należy przeprawa promowa 

w Wartosławiu w ciągu drogi gminnej nr 143. Przeprawa promowa w Chojnie funkcjonuje 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145. 

Na terenie gminy znajduje się 1,4 km ścieżek rowerowych.  

Gmina posiada 720 miejsc parkingowych.  

W 2018 roku przeprowadzono cząstkowy remont dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie 

gminy, który objął 832,64 m
2
 powierzchni. Na wyrównanie 685 627,50 m

2
 dróg gruntowych 

zużyto 5.952,69 ton kruszywa. Również wykoszono trawę na długości 84960 mb rowu oraz 

na 310 596 m
2
 poboczy. 

 

Inwestycje drogowe 

W 2018 roku zrealizowane zostały następujące inwestycje drogowe: 

Lp. Lokalizacja 

Długość w mb/ 

Powierzchnia 

w m
2
 

Nawierzchnia Dofinansowanie 

1 

Przebudowa drogi 

wewnętrznej przy SP nr 2 we 

Wronkach 

1200 
Kostka 

betonowa  
NIE 

2 
Budowa chodnika na ul. 

Klonowej 
356,24 

Kostka 

betonowa  
NIE 

3 
Budowa chodnika na ul. 

Mickiewicza 
577,00 m

2
 

Kostka 

betonowa  
NIE 

4 
Budowa drogi w obrębie ul. 

Mickiewicza 
57,78 

Kostka 

betonowa  
NIE 

5 
Budowa zjazdu z drogi 

powiatowej – Wróblewo 
35,00 m

2
 

Kostka 

betonowa  
NIE 

6 

Przebudowa ciągów 

komunikacyjnych 

Dworcowa-Polna 

625,10 
Kostka 

betonowa  
NIE 

7 
Przebudowa ulicy 

Garncarskiej 
95,00 m 

Kostka 

betonowa  
NIE 

8 
Budowa ścieżki rekreacyjnej 

wzdłuż rzeki Warty – etap 1 
531,00 m 

Kostka 

betonowa  

Asfalt 

TAK 

16,17 % z całości kosztu z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 

9 
Budowa łącznika Piękna 

Radosna 
185,00 m

2
 

Kostka 

betonowa  
NIE 

10 
Przebudowa drogi gminnej w 

m. Biezdrowo 
340 m

2
 

Kostka 

betonowa 

TAK 

8,12% z całości kosztów ze Środków 

Województwa Wielkopolskiego 

11 
Utwardzenie poboczy droga 

Jabłoniowa Wiśniowa 
750,00 m 

Kostka 

betonowa  
NIE 

 

W 2018 r. wykonano projekty dotyczące następujących inwestycji drogowych: 

1. Budowa prawoskrętu Borek-Mickiewicza, 

2. Budowa 1 km drogi Chojno-Młyn,  
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3. Budowa drogi łączącej drogę nr 1895P z obwodnicą,  

4. Budowa drogi ul Szamotulska,  

5. Przebudowa drogi Borek i Mickiewicza,  

6. Przebudowa rowów przydrożnych - ul. Górna w Nowej Wsi, 

7. Budowa łącznika Łąkowa – Rzecińska, 

8. Przebudowa drogi Marianowo, 

9. Przebudowa gminnych dróg gruntowych, 

10. Przebudowa drogi w m. Samołęż, 

11. Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław, 

12. Przebudowa drogi w m. Jasionna, 

13. Przebudowa ul. Rolnej, 

14. Przebudowa ul. Przesmyk, 

15. Przebudowa drogi w m. Kłodzisko, 

16. Przebudowa drogi Lubowo-Karolewo. 

 

Oświetlenie drogowe 

Przy drogach i w miejscach publicznych zainstalowanych jest 2373 opraw oświetleniowych. 

W samym 2018 roku zostały zrealizowane inwestycje gminne w zakresie oświetlenia dróg 

z wykorzystaniem nowoczesnego rodzaju oświetlenia: 

Lp. Lokalizacja Ilość opraw Rodzaj oświetlenia Dofinansowanie 

1 

2 

3 

4 

5 

Chojno 

Wronki ul. Sierakowska 

Wronki ul. Miodowa 

Wartosław 

Marianowo 

7 

6 

5 

4 

5 

LED 

LED 

LED 

LED 

LED 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

 

Zmiany w organizacji ruchu w 2018 r. 

Wprowadzono 15 stałych organizacji ruchu w niżej wymienionych lokalizacjach: 

Samołęż, Wronki: ul. Ratuszowa, ul. Działkowa – Waniliowa – Warzywna, ul. 

Niepodległości, ul. Dworcowa, ul. Łąkowa – Klonowa - Jaworowa, ul. Lipowa, ul. 

Partyzantów, ul. Cienista, ul. Dworcowa - Polna, Plac Targowy, ul. Kościuszki, ul. 

Nadbrzeżna - Leśna, ul. Wodna, os. Słowackiego. 
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Decyzje w zakresie lokalizacji urządzeń i przebudowy na drogach gminnych  

W 2018 r. Burmistrz wydał na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych 58 

zezwoleń na lokalizację urządzeń infrastruktury drogowej w pasach drogowych dróg 

gminnych i wewnętrznych, stanowiących własność gminy Wronki. 

W powyższym okresie na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy o drogach publicznych wydano 

15 zezwoleń na lokalizację/budowę/przebudowę zjazdów z dróg gminnych. 

 

Transport zbiorowy  

W gminie Wronki nie funkcjonuje transport zbiorowy. Podejmowane w tym zakresie we 

wcześniejszych latach inicjatywy Burmistrza na rzecz dogodnej komunikacji dla 

mieszkańców, wykazały w trakcie uruchomienia kursów, że zainteresowanie i liczba 

korzystających jest znikoma.  

Jednak Rada Miasta i Gminy Wronki na wniosek Burmistrza podjęła w dniu 27 września 

2018 r. uchwałę LVI/450/2018 w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Bezpośredni 

wpływ na taką decyzję Rady miała okoliczność wyłączenia z użytkowania mostu drogowego 

na rzece Warcie we Wronkach, do której doszło wskutek decyzji Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29.08.2018 r. 

Okoliczność ta istotnie wpłynęła na lokalne potrzeby przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w sferze użyteczności publicznej. W ocenie Rady Miasta i Gminy Wronki do 

końca bieżącego roku zasadnym było wprowadzenie w tym zakresie komunikacji bezpłatnej, 

która z jednej strony złagodziła dolegliwości związane z brakiem możliwości korzystania 

z mostu we Wronkach, z drugiej natomiast ograniczyła ilość pojazdów parkowanych na 

codzień w pobliżu kładki nad Wartą, która w zaistniałej sytuacji stanowiła jedyną dostępną 

we Wronkach przeprawę przez Wartę. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki uruchomił 8 tras komunikacyjnych w okresie od 

20.10.2018 do 31.12.2018 r. Były to trasy: 1. PKP - Kładka – PKP, 2. PKP – Pierwoszewo - 

Wartosław - Biezdrowo - Pożarowo - Kłodzisko – Wróblewo - Ćmachowo - Wierzchocin – 

Marianowo – Nowa Wieś – PKP, 3. PKP - Pierwoszewo - Wartosław - Biezdrowo - 

Pożarowo - Kłodzisko - Wróblewo - Ćmachowo - Wierzchocin - Marianowo – Nowa Wieś- 

PKP, 4. PKP - Samołęż - Stróżki – PKP, 5. Kładka - Popowo – Kładka, 7. Kładka - Chojno – 

Kładka, 8. Kładka - Chojno - Mokrz - Rzecin - Jasionna – Kładka, 9. Kładka - Jasionna – 

Kładka. W trakcie realizacji transportu trasy były modyfikowane według potrzeb 

mieszkańców.  
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Gmina Wronki jest właścicielem przystanków, dlatego też w 2018 r. została przyjęta nowa 

uchwała określająca zasady korzystania z nich przez przewoźników – uchwała Rady Miasta 

i Gminy Wronki Nr LVIII/471/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wronki 

oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów 

i przewoźników. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wydaje zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. I tak w 2018 roku wydał 8 zezwoleń 

i 8 wypisów do zezwoleń.  
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Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna  

Jednostką zaopatrującą miasto i gminę Wronki w wodę i sprawującą nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 

z o.o. we Wronkach. 

Miasto i gminę Wronki zaopatruje się w wodę z wód podziemnych piętra trzeciorzędowego. 

W 2018 roku wyprodukowano łącznie 1 296,5 tys.m
3
 wody.  

Obecnie eksploatowanych jest 15 ujęć wód (w tym 5 ujęć w mieście). Najlepsze 

wykorzystanie zdolności produkcyjnej ujęć charakteryzuje ujęcie we Wronkach przy ul. 

Chrobrego (76,0%). Pozostałe ujęcia są wykorzystywane w mniejszym stopniu. Wronieckie 

wodociągi dysponują obecnie nadwyżką zdolności produkcyjnej i średnim poziomem 

rezerwy. Umożliwia to szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych. 

 Zaopatrzenie miasta i gminy w wodę zapewnione jest ze źródeł: Wronki – ul. Chrobrego 

i Nowa Wieś oraz obszary wiejskie gminy przez stacje wodociągowe Chojno, Wartosław, 

Pożarowo i Wróblewo.  

Jakość wody przydatnej do spożycia dla ludzi spełnia normy wymagane przez rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.). Spółka dąży do możliwie wysokiego wykorzystania 

ujęć wód podziemnych - gruntowych ze względu na niższe koszty produkcji i wysoką jakość 

wody. 

Sprzedaż wody w 2018 roku wyniosła 993,4 tys. m³. Sprzedaż dla odbiorców przemysłowych 

stanowiła 39,5%, dla pozostałych 60,5%.  

Długość sieci wodociągowej wynosiła na koniec 2018 r. 157,7 km, do której podłączonych 

było 4572 odbiorców (gospodarstw domowych, instytucji, przedsiębiorstw, itp.). 

Natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 54,9 km. 

Odsetek ludności korzystających z sieci wodociągowej, według faktycznego miejsca 

zamieszkania wyniósł w 2018 roku – 97,5%, a korzystających z sieci kanalizacyjnej - 67,3%. 

Przyczyną słabego wyposażenia obszarów wiejskich w strukturę sieci kanalizacyjnej jest 

niska koncentracja zabudowy mieszkaniowej i duże odległości od istniejących już sieci. 

Jednak w samej Nowej Wsi jest około 5 km (4965 m) kanalizacji. W 2018 roku 

Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło prace projektowe w zakresie skanalizowania 

miejscowości na terenach wiejskich: Pożarowa, Wróblewa i Wartosławia. 

Przy braku kanalizacji ścieki transportowane są wozami asenizacyjnymi do trzech 

oczyszczalni ścieków: na terenie miasta - Oczyszczalnia Borek i na terenie gminy Wronki - 
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Oczyszczalnia w Biezdrowie oraz Oczyszczalnia w Chojnie. Poza ściekami bytowo-

gospodarczymi, do oczyszczalni dopływają wody infiltracyjne oraz część wód deszczowych 

z kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. 

 Łączna ilość oczyszczonych ścieków w 2018 roku wyniosła 666,3 tys. m³, w tym ilość 

ścieków dowożonych do punktów zlewnych oczyszczalni (Borek i Chojno) to 31 192,2 m³. 

Największa Oczyszczalnia Borek pracuje w układzie 3-stopniowego, mechaniczno-

biologicznego oczyszczania ścieków ujmującymi biologiczną defosfatację oraz symultaniczną 

denitryfikację, z możliwością chemicznego usuwania fosforu. Jej maksymalna przepustowość 

wynosi 4 tys. m³ na dobę (26 884 RLM) . Największy udział w odprowadzaniu ścieków 

posiada mieszkalnictwo. W roku 2018 udział ten wyniósł 50,4%.  

Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła w dniu 1 lutego 2018 r. uchwałę Nr XLIV/377/2018 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych. W planie zapisano planowany zakres usług wodociągowo-

kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, racjonalizujące zużycie wody 

i odprowadzania ścieków a także sposób finansowania.  

W 2018 r. wprowadzony został nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki: Nr LI/431/2018 z 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Nr LVI/456/2018 z 27 września 2018 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Realizowane były uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmiany dopłat do ceny 

wody i odprowadzania ścieków: Nr XLVII/404/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranej taryfowej grupy 

odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz Nr XLIX/413/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopłat do ceny wody oraz 

odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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Jednostki pomocnicze 

W Gminie Wronki funkcjonują jednostki pomocnicze. W 2018 roku było 20 sołectw i 2 

osiedla. Sołectwa: Biezdrowo, Chojno, Ćmachowo, Głuchowo, Jasionna, Kłodzisko, Lubowo, 

Marianowo, Nowa Wieś, Obelzanki, Pakawie, Popowo, Pożarowo, Rzecin, Samołęż, Stare 

Miasto, Stróżki, Wartosław, Wierzchocin, Wróblewo. Osiedla: Zamość i Na Górce.  

W 2018 r. w każdej z jednostek odbyły się przynajmniej dwa zebrania wiejskie/zebrania 

osiedla.  

We wszystkich jednostkach pomocniczych w 2018 roku, na przełomie maja i czerwca, odbyły 

się zebrania konsultacyjne dotyczące zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta i Gminy 

Wronki w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Każda 

jednostka zorganizowała też w październiku zebranie w sprawie zaplanowania swojego 

budżetu na rok 2019. W dwóch sołectwach odbyły się wybory nowego sołtysa. W sołectwie 

Pożarowo w związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa z pełnionej funkcji na dzień 13 

kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki zwołał zebranie wiejskie. Dokonano 

wyboru nowego sołtysa. Podobna sytuacja miała miejsce w sołectwie Obelzanki. W związku 

z rezygnacją dotychczasowego sołtysa z pełnionej funkcji na dzień 11 lipca 2018 r. Burmistrz 

Miasta i Gminy Wronki zwołał zebranie wiejskie. Tu także dokonano wyboru nowego 

sołtysa. W sołectwach Pakawie i Kłodzisko odbyły się też zebrania w związku z dużym 

zainteresowaniem inwestycjami drogowymi. Najwięcej zebrań wiejskich odbyło się 

Kłodzisku. Tam też 16 maja na zebraniu wiejskim dokonano wyborów uzupełniających do 

rady sołeckiej.  

Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła w dniu 6 grudnia 2018 r. uchwałę Nr II/17/2018 

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany statutu sołectw. 

Projektowana zmiana dotyczyła wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej do pięciu lat. 

W grudniu 2018 r. odbyło jedno zebranie wiejskie dotyczące wymaganych uchwałą 

konsultacji w sołectwie Wartosław. Pozostałe zebrania odbyły się w styczniu 2019 roku.  

Sołectwa i osiedla w roku 2018 podjęły się organizacji wielu ciekawych przedsięwzięć 

o charakterze integracyjnym. W każdym sołectwie i osiedlu odbywały się festyny z okazji 

Dnia Dziecka. Na podstawie sprawozdań z sołectw i osiedli można najciekawsze wymienić. 

Na przykład w sołectwie Pakawie odbyło się tradycyjne coroczne „Święto Pieczonej Pyry” 

przy udziale członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem wraz z ich rodzinami. W Rzecinie 

także w 2018 roku odbyła się tradycyjna impreza plenerowa Święto Podgrzybka, a w Chojnie 

Dni Chojna. W Wierzchocinie odbył się cykliczny festyn rodzinny pod patronatem 
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Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. W tym sołectwie organizowano również wiele zajęć dla 

dzieci poświęconych, m.in. przygotowaniu świątecznych i sezonowych potraw oraz zajęcia 

we współpracy z Wronieckim Ośrodkiem Kultury w ramach sekcji Kreatywne Wronki. 

Podobnie aktywną współpracę z Wronieckim Ośrodkiem Kultury rozwija sołectwo 

Kłodzisko. Tutaj również w ramach Kreatywnych Wronek obywały się zajęcia plastyczne dla 

dzieci. W Kłodzisku odbyły się tradycyjne Dni Pola w Gminie Wronki oraz Festyn Gramy dla 

Wiktorka zorganizowany w celu charytatywnym. Sołectwo Wartosław przygotowało 

coroczny gminny festyn z okazji Dnia Dziecka oraz zajęcia w czasie wakacji letnich dla 

dzieci w ramach tzw. bezpiecznych wakacji, a w ciągu całego roku we współpracy 

z Wronieckim Ośrodkiem Kultury zajęcia z projektu „Coolturalny Wartosław”. Sukcesywnie 

w roku 2018 we wszystkich sołectwach uzupełniane było wyposażenie. 

W 2018 r. Zarząd Osiedla Na Górce zorganizował trzy ogólnodostępne wydarzenia: Dzień 

Dziecka - 24 czerwca, Kwiaty na Kwiatowej - 30 września i Spotkanie przy choince - 9 

grudnia. Dzień Dziecka odbył się na boisku przy ul. Orzechowej, a w ramach atrakcji 

przewidziano między innymi konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci, zamki dmuchane, 

malowanie twarzy oraz pokaz talentów dzieci i młodzieży. Kwiaty na Kwiatowej to impreza 

zorganizowana na boisku przy ul. Wspólnej. Udzielano porad ogrodniczych związanych 

z hodowlą kwiatów, układano fryzury z kwiatami, prezentowano kwiaty w posiłkach 

i w zastosowaniu aromaterapeutycznym. Także były liczne atrakcje dla dzieci. Z inicjatywy 

Zarządu Osiedla Na Górce odbyło się również Spotkanie przy choince na boisku przy ul. 

Wspólnej. Wszyscy obecni mieszkańcy wspólnymi siłami ubrali drzewko oraz dekorowali 

bombki.  

Natomiast mieszkańcy osiedla Zamość 10 lutego 2018 r. uczestniczyli w otwarciu długo 

oczekiwanego miejsca spotkań – budynku kulturalno-socjalnego. Już od ferii zimowych 

w tym budynku dzieci mogły uczestniczyć w cyklicznych zajęciach plastycznych. Regulamin 

korzystania z tego obiektu przyjęła Rada Miasta i Gminy Wronki uchwałą Nr XLIV/375/2018 

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynków kulturalno-

socjalnych oraz ich wyposażenia, na terenie gminy Wronki. 
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Wroniecka Rada Seniorów 

Wroniecka Rada Seniorów została powołana uchwałą nr III/24/2015 Rady Miasta i Gminy 

Wronki z 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów we Wronkach i nadania jej 

statutu. Rada Seniorów jest organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym Burmistrza 

Miasta i Gminy Wronki. Rada Seniorów została wybrana spośród osób delegowanych przez 

organizacje społeczne działające we Wronkach, zgłoszonych przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Wronki oraz Radę Miasta i Gminy Wronki. 

Współpracując z władzami samorządowymi Rada uczestniczy w rozstrzyganiu o realizacji 

potrzeb osób starszych i przedstawia swoje propozycje w tym zakresie. Poza celami 

ustawowymi i statutowymi, ambicją Rady Seniorów we Wronkach jest przedstawianie 

pomysłów na pomoc i wsparcie osób starszych, inicjowanie akcji skierowanych do osób 

starszych, wspieranie projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ich 

działaniach na rzecz osób starszych, uczestnictwo w spotkaniach z innymi działającymi 

gminnymi radami na terenie Wielkopolski, wymiana doświadczeń. Wroniecka Rada Seniorów 

w 2017 roku przystąpiła do Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów i podpisała 

Porozumienie o współpracy Rad Seniorów z Wielkopolski. 

Rok 2018 był ostatnim rokiem działalności pierwszej kadencji Rady Seniorów we Wronkach.  

W tym roku odbyły się 3 posiedzenia Rady. Ostatnie posiedzenie, podsumowujące kadencję, 

odbyło się 15 listopada 2018 r.  

Najważniejszym osiągnięciem roku 2018 było opracowanie „Strategii Lokalnej Polityki 

Senioralnej dla Gminy Wronki na lata 2018 – 2023 z perspektywą do 2030 roku”, która 

została przyjęta uchwałą Rady Seniorów na posiedzeniu 19 czerwca 2018 r., a przez Radę 

Miasta i Gminy Wronki uchwałą Nr LI/421/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. jako dokument 

wyznaczający kierunki działań na rzecz podniesienia jakości życia seniorek i seniorów. Rada 

rozpoczęła prace merytoryczne nad opracowaniem tak ważnego dla mieszkańców Gminy 

Wronki dokumentu pod koniec roku 2017. W 2018 roku przeprowadzono ankietę wśród 

mieszkających na terenie Gminy Wronki seniorów, która pozwoliła na rozpoznanie ich 

potrzeb. W 2018 roku z inicjatywy Rady (jako jeden z elementów polityki senioralnej) odbył 

się pierwszy Wroniecki Dzień Zdrowia, skierowany w szczególności do osób starszych. 

Partnerem tego przedsięwzięcia był SP ZOZ Czarnków.  

W tym roku odbyły się 3 posiedzenia Rady. Ostatnie posiedzenie, podsumowujące kadencję, 

odbyło się 15 listopada 2018 r.  
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Młodzieżowa Rada Gminy Wronki  

Młodzieżowa Rada Gminy Wronki została powołana uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki 

Nr IX/109/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Wronki i nadania jej statutu. Jest organem doradczym i konsultacyjnym Burmistrza Miasta 

i Gminy Wronki. W jej skład wchodzi 15 uczniów wronieckich szkół: podstawowych (klas 7 

i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku 2018 działali w niej młodzieżowi radni 

drugiej kadencji. W tym roku odbyły się trzy posiedzenia całej Rady. Na posiedzeniu 

1 października 2018 r. wybrano nowe władze Rady w związku z ukończeniem szkół przez 6 

radnych – juniorów.  

O aktywności Młodzieżowej Rady w 2018 r. świadczy wiele podejmowanych inicjatyw, 

współorganizacja uroczystości gminnych, a także udział radnych – juniorów w charakterze 

wolontariuszy w różnorodnych sportowych i kulturalnych wydarzeniach. I tak Młodzieżowa 

Rada uczestniczyła w obchodach 73. rocznicy wyzwolenia Wronek spod okupacji 

hitlerowskiej, Narodowego Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, współorganizowała 

uroczystości gminne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, nadania imienia ulicy Walentego 

Błażejewskiego oraz 100-lecia Niepodległości. Młodzi radni jako wolontariusze wspierali 

organizację Biegu Wielkanocnego w ramach Grand Prix Wronek, majowych Biegów 

Ulicznych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, Pikniku Ekologicznego, Biegu 

Wolności w ramach Grand Prix Wronek oraz IV Wronieckiego Dyktanda.  

Młodzieżowa Rada Gminy Wronki uczestniczy zgodnie ze swoim statutem w wymianie 

doświadczeń z innymi młodzieżowymi radami. W kwietniu radni – juniorzy spotkali się 

w Urzędzie Miasta Poznania z przedstawicielami innych młodzieżowych rad w sprawie 

wypracowania założeń do Porozumienia Młodzieżowych Rad Wielkopolski, a 28 czerwca 

2018 r. przewodnicząca Rady podpisała w Poznaniu z dziewięcioma tego typu organizacjami 

Porozumienie Młodzieżowych Rad Wielkopolski.  

Młodzi radni przeprowadzili ankiety w szkołach na temat m.in. inwestycji, kultury i spędzania 

wolnego czasu. Radni juniorzy zapytali w nich kilkuset uczniów o ich priorytety dotyczące 

gminnych zadań inwestycyjnych i zajęć pozalekcyjnych. Nie zabrakło też pytań otwartych 

związanych z oczekiwaną przez wroniecką młodzież ofertą kulturalną. Najwięcej głosów 

otrzymały: pole do paintballa, park linowy, zajęcia z samoobrony, dodatkowe zajęcia 

sportowe oraz koncerty Quebonafide i Sławomira. Wyniki swoich badań ankietowych 

przedstawili na sesji 30 maja 2018 r. Radzie Miasta i Gminy Wronki. W posiedzeniu 

Młodzieżowej Rady 28 czerwca 2018 r. wziął udział zastępca burmistrza Robert Dorna oraz 
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dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury Michał Poniewski. Głównym tematem tego 

spotkania było omówienie możliwości realizacji wielu postulatów, które wskazali 

ankietowani uczniowie wronieckich szkół.  

Kierując się wynikami ankiet, w czerwcu 2018 r. Młodzieżowa Rada Gminy Wronki złożyła 

wniosek w konkursie grantowym „Inwestujemy lokalnie” organizowanym przez firmę Amica 

S.A. zakładający realizację bezpłatnych zajęć z samoobrony dla młodzieży z gminy Wronki. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sierpniu – fundusze na zajęcia zostały przyznane. Do 

końca roku trwał nabór chętnej do zajęć młodzieży. Kurs samoobrony dla młodzieży został 

zrealizowany na początku 2019 roku.  

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Wronki wzięli udział 26 listopada 2018 r. 

w Kongresie Młodzieży – Ideathon w Pałacu w Wilanowie. Młodzieżowa Rada Gminy 

Wronki przygotowała i przedstawiła autorski program zajęć z samoobrony dla młodzieży 

szkolnej w wieku od 16 do 20 lat. Jego główne założenia zostały przedstawione podczas 

minutowej prezentacji m.in. przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
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Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki ustalających 

zadania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wronki - podjętych w 2018 roku 

(stan na dzień 24 kwietnia 2019 r.) 

W okresie sprawozdawczym Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła 133 uchwały. 

Wykonanie 11 uchwał Rada Miasta i Gminy Wronki powierzyła Przewodniczącemu Rady 

Miasta i Gminy Wronki. 3 z nich dotyczyły przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia 

skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (XLIV/371/2018, XLIV/376/2018, 

XLV/388/2018), 1 skargi na działalność nauczyciela i Dyrektora wronieckiej szkoły 

(XLV/389/2018), 1 na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 

Wronkach (XLIX/414/2018). Podjęto 4 uchwały dotyczące rozpatrzenia skarg 

(XLV/390/2018,  XLV/391/2018,  XLVII/405/2018,  LI/422/2018),  i 2 w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na II 

półrocze 2018 r. oraz na I półrocze 2019 r. (LI/432/2018,  III/27/2018).  

Uchwały w sprawach finansowych Gminy.  

10 uchwał dotyczyło zmian budżetu Gminy na 2018 rok (XLIV/379/2018, XLV/396/2018, 

XLVII/408/2018, XLIX/417/2018, LI/434/2018, LV/449/2018, LVI/461/2018, 

LVII/466/2018,  LVIII/473/2018,  II/18/2018), a  9 - zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Wronki za lata 2018 – 2023 (XLIV/378/2018, XLV/395/2018, 

XLVII/407/2018, XLIX/416/2018, LI/433/2018, LV/448/2018, LVI/460/2018, 

LVII/465/2018,  LVIII/472/2018), 1 – uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wronki na lata 2019-2023 (III/19/2018) i 1 - uchwały budżetowej na rok 2019 (III/20/2018). 

Realizacja tych uchwał trwała w ciągu roku budżetowego. 

 

Uchwały o trwałym charakterze realizacji 

Podjęto 32 uchwały o charakterze obowiązujących przepisów, których realizacja trwa 

w sposób ciągły. Były to uchwały:  

1. XLIV/368/2018 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wronki, 

2. XLIV/372/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego we Wronkach oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania, 
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3. XLIV/374/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla 

publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

4. XLIV/375/2018 w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania 

z budynków kulturalno-socjalnych oraz ich wyposażenia, na terenie gminy Wronki, 

5. XLV/382/2018 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 

2018, 

6. XLV/383/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

i Gminy Wronki na lata 2017 – 2022, 

7. XLV/393/2018 w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze 

środków budżetu gminy Wronki, na bieżące utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz 

realizację inwestycji na terenie gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 

8. XLVII/398/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, 

9.  XLVII/399/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, 

10. XLVII/401/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu 

proekologicznych urządzeń grzewczych, 

11. XLVII/404/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru 

ścieków dla wybranej taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

12. XLIX/413/2018 w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych 

taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków;  

13. LI/421/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej gminy 

Wronki na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r., 
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14. LI/427/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Wronki, 

15. LI/428/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania uczniom i studentom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki 

w dziedzinie twórczości artystycznej, 

16. LVI/451/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta i Gminy Wronki, 

17. LVI/453/2018 w sprawie opłaty targowej, 

18. LVI/454/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

19. LVI/456/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, 

20. LVII/462/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposobu jej rozliczania na pokrycie części kosztów zakupu i montażu 

proekologicznych urządzeń grzewczych, 

21. LVIII/468/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019, 

22. LVIII/469/2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta i Gminy Wronki na 2019 rok, 

23. LVIII/470/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy od wymiaru i poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

24. II/12/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na 2019 rok, 

25. II/13/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

26. II/14/2018 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 

gminy Wronki w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych 

tych bonifikat, 

27. II/15/2018 w sprawie dopłat do cen wody oraz odbioru ścieków dla wybranych 

taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
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28. II/16/2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

29. III/21/2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, 

30. III/22/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

31. III/23/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023, 

32. III/24/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

lub znajdującym się w gminnej ewidencji. 

Uchwały zrealizowane 

54 uchwały zostały zrealizowane. Były to uchwały: 

1. XLIV/367/2018 w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego 

w Szamotułach na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, 

2. XLIV/369/2018 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa 

Herberta we Wronkach, 

3. XLIV/370/2018 w sprawie przyznania dotacji na remont kościoła, 

4. XLIV/377/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

5. XLV/384/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

na rok budżetowy 2019, 

6. XLV/392/2018 o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących 

własność Gminy Wronki, 

7. XLV/394/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Szamotulskiemu, 

8. XLVII/400/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na 

terenie Gminy Wronki w 2018 r., 
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9. XLVII/403/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, 

Piaskowej i Nadbrzeżnej – etap I, 

10. XLVIII/409/2018 w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego 

w Poznaniu II, 

11. XLIX/410/2018 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 2 we Wronkach, 

12. XLIX/415/2018 w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu 

Szamotulskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy, 

13. L/418/2018 w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę 

Państwowej Komisji Wyborczej, 

14. LI/419/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2017 rok, 

15. LI/420/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok, 

16. LI/423/2018 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Wronieckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok, 

17. LI/424/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta 

i Gminy Wronki, 

18. LI/425/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Wronki, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, 

19. LI/426/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wronki, 

20. LI/430/2018 w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki, 

21. LI/431/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

22. LII/435/2018 w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego 

w Poznaniu II, 
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23. LIII/436/2018 w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 

16 lipca 2018 r., 

24. LIV/437/2018 w sprawie podziału gminy Wronki na stałe obwody głosowania 

i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

25. LIV/438/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, 

26. LV/439/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy „Walentego Błażejewskiego”, 

27. LV/440/2018 w sprawie wniesienia aportem do spółki nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Wronki, 

28. LV/441/2018 w sprawie wniesienia aportem do spółki nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Wronki, 

29. LV/443/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Wronki w rejonie ulic: Nowa, Aleja Wyzwolenia, Działkowa, Warzywna 

i Sadowa, 

30. LV/444/2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

31. LV/445/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego, 

32. LV/446/2018 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych 

publicznych, 

33. LV/447/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wronki, uczestniczących w działaniach 

ratowniczych bądź szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę Wronki, 

34. LVI/450/2018 w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Wronki, 

35. LVI/452/2018 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Wronki na lata 2019 – 2023, 

36. LVI/458/2018 w sprawie wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych 

pomnika przyrody o nr ewidencyjnym 476 zlokalizowanego na dz. nr 80396/4 (oddz. 

682b, leśnictwo Smolnica), w miejscowości Obelzanki, gmina Wronki, 

37. LVI/459/2018 mieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wronki na stałe 

obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, 
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38. LVII/463/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie 

bonifikaty od ceny nieruchomości, 

39. LVII/464/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wronki w miejscowości Chojno; 

40. LVIII/467/2018 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, na 

rok 2019”, 

41. LVIII/471/2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wronki oraz warunków i zasad 

korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników, 

42. I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, 

43. I/2/2018 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady, 

44. I/3/2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady, 

45. I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju 

Gospodarczego Miasta i Gminy, 

46. I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, 

47. I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 

48. I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

49. I/8/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę, 

50. I/9/2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

51. I/10/2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej, 

52. I/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta 

i Gminy Wronki, 

53. II/17/2018 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany 

statutu sołectw, 

54. III/25/2018 w sprawie nadania statutu Wronieckiego Ośrodka Kultury. 

Uchwały pozostające w toku realizacji  

1. XLV/385/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych 

w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo. Projekt planu 

opiniowany jest z Nadleśnictwem Wronki. Po uzyskaniu opinii nastąpi jego kolejne 

wyłożenie do publicznego wglądu.  
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2. XLV/386/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – działka 

ewid. nr 77/10 i część działki nr 76/10 w rejonie ulicy Bocznej oraz miasta Wronki 

w rejonie ulic: Różana, Kameliowa, Azaliowa, Aleja Wyzwolenia i Nowowiejska. 

Uchwalona została I część opracowania.  

3. XLV/387/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, 

Leśna, Myśliwska i Łowiecka. Pierwsza część opracowania jest w trakcie drugiego 

wyłożenia do publicznego wglądu. Druga część opracowania jest w trakcie 

oczekiwania na zgodę właściwego ministra w sprawie przeznaczenia gruntów leśnych 

na cele nieleśne. Po uzyskaniu zgody możliwe będzie wyłożenie projektu do 

publicznego wglądu.  

4. XLVII/402/2018 w sprawie przyjęcia „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania 

wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki”. Ogłoszono 4 

konkursy na wybór realizatora programu, na trzy pierwsze konkursy nie wpłynęła 

żadna oferta, na czwarty ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta, jednak podmiot 

zrezygnował z podpisania umowy.  

5. LI/429/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś. Plan obecnie 

oczekuje na zgodę Ministra w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolne.  

6. III/26/2018 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2018. Wydatki niewygasające zostaną rozliczone do dnia 30 czerwca 

2019 r. 

Uchwały, które nie zostały zrealizowane 

1. XLIV/373/2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Sołtysom 

oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w gminie Wronki. Straciła moc poprzez 

uchwałę Nr VI/77/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 marca 2019 r.  

2. XLV/380/2018 w sprawie podziału gminy Wronki na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Podziału 

gminy Wronki na okręgi wyborcze dokonał Komisarz Wyborczy w Poznaniu II 

postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 r.  

3. XLV/381/2018 w sprawie podziału gminy Wronki na stałe obwody głosowania 

i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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Została uchylona poprzez uchwałę Nr LIV/437/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki 

z dnia 23 sierpnia 2018 r.  

4. XLVII/406/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miasta 

i Gminy Wronki. Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. 

5. XLIX/411/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów 

Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Wronki. 

Uchylona uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 marca 2019 

r.  

6. XLIX/412/2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Straciła moc poprzez uchwałę Nr 

II/16/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 06 grudnia 2018 r. 

7. LV/442/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów 

z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Została uchylona poprzez 

uchwałę Nr VI/66/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 marca 2019 r.  

8. LVI/455/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji. Straciła moc poprzez 

uchwałę Nr III/24/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2018 r. 

9. LVI/457/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto. Uchwała straciła ważność 

poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-

I.4131.1.544.2018.17 z dnia 31 października 2018 r. 
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Zestawienie ujętych w Raporcie obowiązujących w Gminie Wronki 

planów, programów, strategii 

 

1. „Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wronki na lata 2014-

2018” - uchwała nr XXXVI/301/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 21 

października 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wronki na lata 2014 - 2018 

2. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XL/331/2014 

z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020 

3.  „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020” przyjęta uchwałą 

Rady Miasta i Gminy Wronki Nr LII/422/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.  

4. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wronki wraz 

z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest” – uchwała nr VIII/99/2015 Rady 

Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wronki wraz 

z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest” 

5. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018” przyjęty uchwałą Rady 

Miasta i Gminy Wronki Nr X/124/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Wronki na 

lata 2015 - 2018 

6.  „Plan gospodarki niskoemisyjnej” - uchwała nr XV/167/2016 Rady Miasta i Gminy 

Wronki z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Wronki”  

7.  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wronki na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2024” przyjęty Uchwałą XLI/349/2017 z 30 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wronki na lata 2017-2020 

z perspektywą do roku 2024 

8.  „Roczny program współpracy Gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi uprawnionymi podmiotami, na rok 2018” przyjęty uchwałą Rady Miasta 

i Gminy Wronki nr XLI/339/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. 
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9. "Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej Gminy Wronki na lata 2018-2023 

z perspektywą do 2030 roku" – przyjęta uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr 

LI/421/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Lokalnej Polityki 

Senioralnej gminy Wronki na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r. 

10. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku 

szkolnym w Gminie Wronki” przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki 

XLVII/402/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym 

w Gminie Wronki” 

11. „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018” przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLI/337/2017 z dnia 30 

listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018 

12. „Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” przyjęty uchwałą 

Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLI/338/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na 

2018 rok 

13. „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. na lata 2018-2022” 

przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIV/377/2018 z dnia 1 lutego 

2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

14. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2018” został przyjęty Uchwałą 

XLV/382/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 marca 2018 r. 

15. „Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wronki” przyjęty uchwałą Rady Miasta 

i Gminy Wronki Nr XLV/383/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Wronki na lata 2017 – 2022 


