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I. Gmina Żerków - charakterystyka 
 
Gmina Żerków położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego na 

obszarze „Wału Żerkowskiego” w powiecie jarocińskim w sąsiedztwie gmin Miłosław, 
Kołaczkowo, Gizałki, Pyzdry, Kotlin, Czermin, Nowe Miasto i Jarocin. Na terenie gminy 
znajduje się 35 miejscowości, w tym miasto Żerków. Powierzchnia gminy to 170,05 km2.  
Od północny granicę gminy wyznacza rzeka Warta i jej Pradolina Warciańsko – Odrzańska. 
Wschodnią granicę w dominującej części wyznacza rzeka Prosna i jej pradolina. Przez 
środkowo-wschodnią część gminy przepływa rzeka Lutynia i jej odnoga Lubianka. Lutynia 
podobnie jak Prosna jest dopływem Warty.   

Okolice Żerkowa odznaczają się dużą malowniczością. Miasto jest położone wśród 
pagórków morenowych, będących pozostałością po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego 
kilka tysięcy lat temu. Najsilniej urozmaicona pod względem rzeźby terenu jest część 
północna gminy, która opada bardzo gwałtownie ku Pradolinie Warciańsko-Odrzańskiej 
tworząc strome spadki, różnica wysokości sięga nawet  do  90 m.  Niespotykane  jak  na  
warunki  niżowe wzniesienia rozciągają się w trójkącie Żerków - Bieździadów - Raszewy. 
Kulminację tych wzniesień stanowi położona 1,5 kilometra od miasta Łysa Góra  
(161 m n.p.m.) i Góra Żerkowska (155 m n.p.m.).  

Ze względu na urozmaicenie rzeźby terenu okolica ta nazywana jest „Szwajcarią 
Żerkowską”. Południowa część gminy należy do Wysoczyzny Kaliskiej. Teren ten jest dosyć 
płaski o jednostajnym krajobrazie, wznosi się w kierunku południowym do 114 m n.p.m.  
od Lubini Małej.  

Niejednolite ukształtowanie terenu zadecydowało o sposobie użytkowania gruntów 
gminy. Blisko 80% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, co świadczy o rolniczym 
charakterze gminy. Na jednego mieszkańca przypada 1,2 ha użytków rolnych (średnio w woj. 
wielkopolskim 0,60 ha). Lasy i grunty leśne w Gminie Żerków zajmują około 15% całkowitej 
powierzchni i z każdym rokiem zwiększa się liczba zalesianych terenów. Doceniając piękno 
form krajobrazu i walory przyrodnicze w 1994 r. utworzony został na mocy rozporządzenia 
wojewody poznańskiego i kaliskiego Żerkowsko - Czeszewski Park Krajobrazowy. 
Powierzchnia parku to 15 640 ha z czego 8680 ha znajduje się na terenie północno-zachodniej 
i środkowej części gminy Żerków co stanowi prawie 60% jej ogólnej powierzchni. Do parku 
należy blisko 40% lasów gminy oraz 52% gruntów ornych.  

Liczba ludności w Gminie Żerków na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 10344 osoby.  
W porównaniu do danych z 31.12.2017 r., liczba ludności w Gminie Żerków zmniejszyła się 
o 67 osób w tym liczba kobiet zmalała o 25, a mężczyzn o 42 osoby.  Jednym z powodów 
zmniejszenia się liczby mieszkańców jest migracja. 

Liczbę osób w poszczególnych miejscowościach z podziałem na płeć przedstawiają 
poniższe tabele: 
 
 
 
 
 

 



4 

 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach  z podziałem na płeć  
(stan na dzień 31.12.2017 r.) 

 
Nazwa 
miejscowości 

Liczba 
mieszkańców 

Kobiety M ężczyźni 

Antonin 138 69 69 
Bieździadów 381 187 194 
Brzóstków 229 114 115 
Chrzan 991 491 500 
Chwałów 91 46 45 
Dobieszczyzna 744 393 351 
Gąsiorów 34 13 21 
Gęczew 48 24 24 
Kamień 151 75 76 
Komorze 
Przybysławskie 

417 210 207 

Kretków 147 75 72 
Laski 45 22 23 
Lgów 117 53 64 
Lisew 290 151 139 
Lubinia Mała 562 281 281 
Ludwinów 401 204 197 
Miniszew 151 74 77 
Paruchów 120 56 64 
Parzewnia 3 1 2 
Pawłowice 174 79 95 
Podlesie 37 21 16 
Pogorzelica 25 12 13 
Prusinów 170 86 84 
Przybysław 313 148 165 
Raszewy 660 328 332 
Rogaszye 13 8 5 
Rozmarynów 3 1 2 
Sierszew 134 74 60 
Stęgosz 508 246 262 
Sucha 141 72 69 
Szczonów 109 54 55 
Śmiełów 252 128 124 
Żerniki 265 128 137 
Żółków 420 210 210 
Żerków 2127 1083 1044 
Razem 10411 5217 5194 
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Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach z podziałem na płeć   
(stan na dzień 31.12.2018 r.) 

Nazwa 
miejscowości 

Liczba 
mieszkańców 

Kobiety M ężczyźni 

Antonin 133 68 65 
Bieździadów 367 179 188 
Brzóstków 229 115 114 
Chrzan 981 487 494 
Chwałów 91 45 46 
Dobieszczyzna 726 382 344 
Gąsiorów 28 10 18 
Gęczew 43 22 21 
Kamień 146 72 74 
Komorze 
Przybysławskie 

421 215 206 

Kretków 150 78 72 
Laski 43 20 23 
Lgów 120 55 65 
Lisew 291 153 138 
Lubinia Mała 566 281 285 
Ludwinów 395 201 194 
Miniszew 152 75 77 
Paruchów 121 58 63 
Parzewnia 3 1 2 
Pawłowice 174 77 97 
Podlesie 37 21 16 
Pogorzelica 26 13 13 
Prusinów 165 82 83 
Przybysław 304 146 158 
Raszewy 652 327 325 
Rogaszye 13 8 5 
Rozmarynów 3 1 2 
Sierszew 136 73 63 
Stęgosz 513 249 264 
Sucha 137 68 69 
Szczonów 111 55 56 
Śmiełów 246 123 123 
Żerniki 259 127 132 
Żółków 442 222 220 
Żerków 2120 1083 1037 
Razem 10344 5192 5152 
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 Z analizy przedstawionych tabel wynika, że w Gminie Żerków w 2017 roku kobiet było 
więcej niż mężczyzn o 23 osoby,  a w roku 2018 o 40 osób.  

Struktura ludno ści (wg stanu na dzień): 

Rok 31.12.2017 31.12.2018 

Liczba mieszkańców 10411 10344 
W tym:   
Kobiety 5217 5192 
Mężczyźni 5194 5152 
 

Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności Gminy Żerków na przełomie ostatnich  
10 lat. Pokazuje on, że z roku na rok liczba mieszkańców gminy maleje.  

Przyrost naturalny  

W gminie Żerków w 2018 roku urodziło się 128 osób, natomiast zmarło 116. W księgach 
Urzędu Stanu Cywilnego w Żerkowie zarejestrowano 53 śluby.  
Poniższa tabela przedstawia przyrost naturalny w 2018 roku w stosunku do 2017, który 
wyniósł 12 osób. 

Rok 2017 2018 
Urodzenia 118 128 
Zgony 106 116 
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II.  Realizacja strategii, polityk i programów  
 

1. Strategie  
 

� Strategia rozwoju Miasta i Gminy Żerków 
Dokument  strategiczny w Gminie Żerków został podjęty uchwałą Rady Miejskiej 

Żerkowa Nr XII/92/16 w dniu 30 marca 2016 r. W strategii określono wizję, misję  oraz 
funkcje i cele strategiczne gminy.  

 
Wizja Gminy  

Gmina o harmonijnym krajobrazie i czystym środowisku, przyjazna dla turystów 
i atrakcyjna dla inwestorów, znaczący ośrodek produkcji i promocji żywności ekologicznej, 
bezpieczne i wygodne miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku. Marka „Szwajcaria 
Żerkowska” rozpoznawana w Wielkopolsce jako region turystyczny. Mieszkańcy świadomi 
dziedzictwa kulturowego regionu aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. 

 
Misja Gminy 

Zrównoważony rozwój gminy w harmonii pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, 
gospodarczym i społecznym, umożliwiający przekształcenie gminy w wyróżniające się 
w regionie południowej Wielkopolski atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku. 

Strategiczne funkcje Gminy: 
- atrakcyjne miejsce do osiedlenia się, założenia rodziny i wychowania dzieci, 
- turystyka i wypoczynek, 
- produkcja żywności ekologicznej. 
 
Cele strategiczne: 
- osiągnięcie wysokiego standardu zamieszkania, pracy i wypoczynku, 
- wykształcenie funkcji ponadlokalnych – turystyka, kultura i produkcja ekologiczna, 
- wzmocnienie lokalnych więzi społecznych i wykreowanie wśród mieszkańców silnego    
  poczucia tożsamości z dziedzictwem kulturowym i gospodarczym miasta i gminy. 
 

2. Programy wieloletnie 
 

� Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żerków na lata 2017-2023 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-2023 został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXVII/174/17 w dniu 28 lipca 2017r. W dniu 6 marca 
2018 r. nastąpiła aktualizacja LPR. Program zakłada określenie w perspektywie wieloletniej 
działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej 
i  środowiskowej, zmierzających do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Po 
przeprowadzeniu analizy na podstawie 13 wskaźników wybrano obszary rewitalizacji tzw. 
zdegradowane, w których widoczna jest gorsza sytuacja w stosunku do całego obszaru gminy 
tj. które otrzymały największą sumę wskaźników niekorzystnych. Są to sołectwa Antonin, 
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Lgów, Sierszew oraz miasto Żerków. Ograniczeniem liczby wybranych obszarów były 
obligatoryjne wskaźniki, które nie mogły przekroczyć 30% ludności oraz 20% powierzchni  
całej gminy. 

Kierunki działa ń LPR: 
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów rewitalizacji, 
- aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów, 
- wzrost jakości terenów publicznych, 
- poprawa standardów jakości środowiska, 
- rozwój gospodarczy. 
 
� Gminny Program Opieki nad zabytkami Gminy Żerków na lata 2017 - 2020 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.), Gmina Żerków posiada opracowany Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020, który został przyjęty uchwałą Nr 
XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej Żerkowa dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia  
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żerków na lata 2017 - 2020 i ogłoszony 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. pod 
pozycją 5614. 

Opracowanie niniejszego programu miało na celu poprawę stanu zachowania lokalnego 
dziedzictwa kulturowego w oparciu o obowiązujące instrumenty prawne i działania ochronne. 
Ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji 
publicznej działań mających na celu: 
- zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe  
   zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 
- zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 
- udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 
- przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, 
- kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, 
- uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  
   kształtowaniu środowiska. 

Natomiast opieka nad zabytkami sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza 
polega, w szczególności na zapewnieniu warunków: 
- naukowego badania i dokumentowania zabytku, 
- prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
- zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 
- korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 
- popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii  
  i kultury. 
 
� Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żerków  

na lata 2013 - 2018 
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żerków na lata 

2013 - 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/180/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 
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listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Żerków na lata 2013 - 2018. 

Celem Programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy 
w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Program zawiera propozycje działań Gminy 
w latach 2013 - 2018 zmierzające do realizacji zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
Posiadany przez Gminę Żerków zasób mieszkaniowy jest stosunkowo mały. Gmina w swych 
działaniach promuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, przygotowując na te cele 
i uzbrajając w media, działki budowlane. 

� Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2018 - 2022 
Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy uchwala Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został 
przyjęty uchwałą Nr XXXIV/223/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 marca 2018 roku 
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022. Plan określa podstawowe kierunki rozbudowy 
i modernizacji urządzeń sieci wodno – kanalizacyjnej.   

 

3.  Programy roczne  
 

� Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żerków na rok 2018 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Żerków na rok 2018  został przyjęty uchwałą Nr XXXII/211/17 Rady 
Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Żerków na rok 2018. 

Obszar przeciwdziałania alkoholizmowi regulowany jest przez ustawę z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomani normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W zakresie działań samorządu gminnego, odpowiedzią na w/w ustawy jest opracowanie 
i realizowanie przedmiotowego Programu. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie 
występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania środków 
psychoaktywnych przez rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą tematyką, integrację 
społeczną i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy 
instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu. Niezwykle ważnym aspektem 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest działalność profilaktyczna skierowana do 
dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i osób dorosłych.  
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Na terenie  Gminy działają świetlice socjoterapeutyczne w szkołach: Żerków, Komorze 
Przybysławskie, Dobieszczyzna, Chrzan, Lubinia Mała, z których korzysta 69 uczniów. 
W 2018 roku 44 uczniów uczestniczyło w kolonii letniej w Gminie Kosakowo.  

 

� Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  
Roczny Program Współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2018 został  przyjęty Uchwałą Nr XXX/192/17 Rady Miejskiej 
Żerkowa z dnia 17 listopada 2017 r.  

Przed podjęciem stosownej uchwały program został poddany konsultacjom. Zarządzeniem  
Nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację następujących zadań pożytku publicznego: 
- zadanie nr 1:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, 
- zadanie nr 2:  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, 
- zadanie nr 3:  „Turystyka i krajoznawstwo”.  
Na realizację tych zadań Gmina Żerków przeznaczyła 35 000,00 zł.  
Kwota ta została podzielona na trzy zadania:  
- zadanie nr 1 -   3 500,00 zł 
- zadanie nr 2 - 28 000,00 zł 
- zadanie nr 3 -   3 500,00 zł 

Do Urzędu wpłynęło 7 ofert. Oferty zostały otwarte komisyjnie, ocenione pozytywnie  
i każda z nich otrzymała dotację, która przedstawia się następująco: 
- Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej „Alter Ego”, Pawłowice - 1 600,00 zł, 
- Fundacja Wsparcia i Rozwoju „Antrejka”, Żerków - 1 900,00 zł,  
- Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej   
  „EUROPEJCZYK”,  Chrzan - 5 560,00 zł, 
- Stowarzyszenie FAIR PLAY, Żerków - 6 944,00 zł, 
- Uczniowski Klub Sportowy „KOMORZANKA”, Komorze Przybysławskie -  7 191,00 zł, 
- Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne RP im. Marii Dominiki, 
  Dobieszczyzna - 8 305,00 zł, 
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Żerków - 3 500,00 zł. 

Zgodnie z zawartymi umowami organizacje pozarządowe zobowiązane zostały 
do składania sprawozdań z realizacji zadania. Sprawozdania częściowe i końcowe  zostały 
w odpowiednim terminie złożone, przyjęte i rozliczone. 
Podsumowując współpracę z organizacjami pożytku publicznego można stwierdzić,  
że realizacja zadań była zgodna z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Żerków 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018”,  a zamierzone cele osiągnięte. 
 
� Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Żerków na 2018 rok 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Żerków na 2018 rok został przyjęty uchwałą NR XXXIV/224/18 
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Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 06 marca 2018 roku w sprawie określenia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Żerków na 2018 rok”. 

Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Na terenie Gminy 
Żerków odławianie bezdomnych zwierząt odbywało się w odniesieniu do pojedynczych 
zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub 
powodujących zagrożenie dla mieszkańców. W przypadku nieustalenia właściciela bądź 
opiekuna zwierzęcia, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Żerków podejmowali działania 
zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go na podstawie zawartego 
porozumienia w Schronisku dla Zwierząt w Radlinie. 

W 2018 roku była zapewniona całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. Zadanie realizowane było przez lekarza weterynarii  
– Gabinet Weterynaryjny AL-Vet w Żerkowie. 

W zakresie sprawowania opieki i zapewnienia odpowiednich warunków bytowania dla 
zaniedbanych, pozostających bez właściwej opieki lub pozbawionych właściciela zwierząt 
gospodarskich Gmina Żerków zapewniała  miejsce w Gospodarstwie Rolnym w Raszewach. 

 
III.  Finanse publiczne  

 

1. Dochody 

Dochody Gminy Żerków w 2018 roku wykonano w kwocie 48.410.462,56 zł. 
Dochody gminy według źródeł: 
- dotacje        – 17.222.046,66 zł 

- subwencje   – 13.443.042,00 zł 

- dochody własne – 17.745.373,90 zł 

Strukturę dochodów gminy przedstawia poniższy wykres. Dochody własne stanowią 
najwyższy procent całości dochodów – 36,65%. Drugie w kolejności są dotacje na realizację 
zadań własnych i zleconych – 35,58%. Trzecia w kolejności jest subwencja – 27,77%. 
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Otrzymane dotacje (ogółem 17.222.046,66 zł) na: 

- zadania zlecone gminie – 14.354.079,66 zł 
- realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami 
   samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł 

- realizację zadań własnych gminy – 2.742.967,00 zł 

Otrzymana subwencja (ogółem 13.443.042,00 zł): 

- oświatowa   – 8.581.352,00 zł 
- wyrównawcza    – 4.825.332,00 zł 
- równoważąca –      36.358,00 zł 

Uzyskane przez gminę dochody własne (ogółem 17.745.373,90 zł) z tego: 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)    –    363.727,12 zł 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)  – 5.244.334,00 zł 
- podatki i opłaty  – 9.394.947,43 zł 
- majątkowe   –    479.278,51 zł 
- pozostałe dochody – 2.263.086,84 zł 

Na dochody własne gminy składają się: 
-   udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,  
- podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków  
    transportowych, od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna,  
    opłata za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa  
    drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych  
    wpływów, 
-   majątkowe – sprzedaż mienia gminy, 
- pozostałe dochody - kary umowne, wpływy z najmu, dzierżawy, odsetki od lokat  
    terminowych, dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, odsetki od nieterminowych  
    wpłat, odszkodowania za uszkodzone mienia, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpłaty  
    za pobyt w przedszkolu, wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolno-przedszkolnej. 

W założeniach do budżetu na 2018 rok przyjęto stawki ustawowe z tytułu podatków  
i opłat oraz zgodne z podjętymi uchwałami Rady. Na poziom niektórych dochodów Gmina 
nie ma bezpośredniego wpływu np. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych, od działalności gospodarczej, spadków, darowizn, czynności cywilno-prawnych. 
Mimo dobrego wykonania planu w podatkach i opłatach występują zaległości na rzecz Gminy 
w kwocie 505.120,41 zł. 

2. Wydatki 

Wydatki Gminy Żerków w 2018 roku wykonano w kwocie 53.922.017,86 zł. 
Wydatki budżetu dzielą się na majątkowe i bieżące. Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych do wydatków majątkowych zalicza się kwoty przeznaczone na inwestycje 
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i zakupy inwestycyjne oraz dotacje przekazane na zadania inwestycyjne. Wszystkie pozostałe 
wydatki to wydatki bieżące. 

 

Podział wydatków ogółem dokonanych w 2018 roku: 

Symbol 
działu 

Nazwa działu Kwota (zł) Charakterystyka wydatków 

010 Rolnictwo i łowiectwo 6.530.506,75 Utrzymanie infrastruktury 
wodociągowej i sanitacyjnej 
miejscowości 

600 Transport i łączność 4.067.185,74 Utrzymanie dróg gminnych  
i powiatowych 

700 Gospodarka mieszkaniowa 353.594,36 Remonty, opłaty i utrzymanie 
gminnych lokali mieszkalnych, 
wycena nieruchomości  

750 Administracja publiczna 5.123.093,05 Utrzymanie Urzędu Stanu 
Cywilnego, Urzędu gminy, 
GZEAS, rady gminy, promocja 
samorządu terytorialnego, diety 
sołtysów 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

86.818,33 Prowadzenie rejestru wyborców 
oraz przeprowadzenie wyborów do 
rady gminy, powiatu i sejmiku 
województwa 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

247.564,21 Utrzymanie gminnych jednostek 
OSP 

757 Obsługa długu publicznego 78.711,50 Odsetki od zaciągniętych  kredytów 
i pożyczek 

801 Oświata i wychowanie 13.737.643,54 Utrzymanie 4 szkół podstawowych, 
przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych, dowozy do szkół, 
dokształcanie nauczycieli, stołówki 
szkolne i przedszkolna 

851 Ochrona zdrowia 178.323,17 Zwalczanie narkomanii 
i alkoholizmu 

852 Pomoc społeczna 2.424.089,60 Utrzymanie DPS Raszewy, 
MGOPS Żerków, dodatki 
mieszkaniowe, usł. opiekuńcze 

853 Pozostała działalność  
w zakresie polityki 
społecznej 

1.135.847,10 Środki na działalność ZAZ 
PROMYK   

 Edukacyjna opieka 507.507,87 Działalność świetlic szkolnych, 
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854 wychowawcza schroniska 
855 Rodzina 13.241.345,53 Świadczenia rodzinne, świadczenia 

wychowawcze, świad. z fund. 
alimentacyjnego, Karta Dużej 
Rodziny, wspieranie rodziny, 
rodziny zastępcze 

900 Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

4.200.385,49 Utrzymanie oczyszczalni ścieków, 
sieci kanalizacyjnej, gospodarka 
odpadami, oczyszczanie miasta  
i wsi, utrzymanie zieleni, ochrona 
powietrza atmosferycznego  
i klimatu, schronisko dla zwierząt, 
oświetlenie ulic, placów i dróg, 
usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

1.567.326,63 Utrzymanie świetlic wiejskich  
i biblioteki 

926 Obiekty sportowe 442.074,99 Utrzymanie sali sportowej  
w Chrzanie, Dobieszczyźnie, 
stadionu, boiska, dotacje dla 
organizacji pożytku publicznego, 
działalność sportowa przy SP 
Żerków 

 RAZEM 53.922.017,86  
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W strukturze wydatków ponad połowa środków (55,40%) wydatkowana jest na oświatę 
i pomoc społeczną. 

Podział wydatków w 2018 roku wyniósł 53.922.017,86 zł, w tym: 

- bieżące – 44.078.812,96 zł (w tym oświata i pomoc społeczna – 29.870.586,54 zł), 
- majątkowe – 9.843.204,90 zł   (w tym oświata 40.000,00 zł). 
 
Wydatki bieżące Gminy po odliczeniu wydatków oświaty i pomocy społecznej wyniosły 
14.208.226,42 zł. 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)  poniesione w 2018 roku m.in.: 

� Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
- budowa oczyszczalni ścieków we wsi Pogorzelica – 54.685,20 zł 
- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Żółków – 153.654,56 zł 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach – 4.675.658,28 zł 

 
� Dział 600 Transport i łączność  
- budowa drogi ul. Wodna w Chrzanie – 465.124,87 zł 
- budowa drogi – osiedle w Żółkowie – 413.334,43 zł 

Wydatki  ogółem Gminy Żerków za 2018 rok według działów

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej
Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
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- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Lubini Małej – 125.185,57 zł 
- budowa drogi przy Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie – 101.826,19 zł 
- budowa drogi gminnej w Dobieszczyźnie – 112.969,90 zł 
- budowa drogi dojazdowej w Raszewach – 62.839,63 zł 
- budowa chodnika w Chrzanie – 28.209,15 zł 
- budowa drogi Laski-Pawłowice, Pawłowice - Laski – 145.810,43 zł 
 
� Dział 750 Administracja publiczna 
- rozwój integracji systemów informatycznych - 305.415,49 zł 
 
� Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
- wykonanie projektu na budowę garażu OSP Żerniki i Ludwinów - 33.456,00 zł 
 
� Dział 801 Oświata i wychowanie 
- montaż i wykonanie pieca c. o. w Szkole Podstawowej w Komorzu Przyb. - 40.000,00 zł 
 
� Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- budowa wiat wraz z budynkiem gospodarczym w Żerkowie - 976.869,57 zł 
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubinia Mała, Stęgosz, Parzewnia, Sucha     
- 78.254,54 zł 
 
� Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- budowa otwartych stref aktywności (place zabaw, siłownie zewnętrzne) w miejscowości  
   Sierszew, Śmiełów, Dobieszczyzna, Chrzan - 298.250,00 zł 
- budowa wiaty w Raszewach - 75.511,18 zł 
- zakup i montaż pieca do świetlicy w Bieździadowie - 37.000,18 zł 
- wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stęgoszy - 25.773,40 zł 
 
� Dział 926 Kultura fizyczna 
- wykonanie rzutni na stadionie sportowym w Żerkowie - 20.418,00 zł 
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniu na sali sportowej w Chrzanie - 14.996,70 zł 

Pomoc finansowa (dotacja) udzielona na zadania majątkowe (inwestycyjne):  
- dofinansowanie do drogi Dobieszczyzna – Parzew - 1.300.000,00 zł 
- dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej Żerków - Jarocin - 100.000,00 zł 
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy  
   - 142.500,00 zł 
- dofinansowanie do zakupu karetki pogotowia - 11.373,62 zł 

Dotacje na zadanie bieżące udzielone jednostkom sektora finansów publicznych (ogółem 
kwota 1.976.054,67 zł): 
- Zakład Aktywności Zawodowej PROMYK – 1.132.580,00 zł 
- Schronisko dla Zwierząt w Radlinie – 69.195,50 zł 
- OKiR MCT Żerków – 200.512,61 zł 
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków – 573.766,56 zł 
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Dotacje na zadania bieżące udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych 
(ogółem kwota 1.182.472,31 zł): 
- Spółki Wodne Jarocin - 15.000,00 zł 
- dla jednostek OSP z terenu gminy  - 33.500,00 zł 
- Stowarzyszenie Edukacyjne w Ludwinowie i Lubini Małej - 873.072,31 zł 
- Organizacje pożytku publicznego - 33.400,00 zł 
- Gminny Klub Sportowy Żerków - 85.000,00 zł 

3. Zadłużenie Gminy Żerków 

Większość jednostek samorządu terytorialnego ma potrzeby inwestycyjne, które 
przekraczają możliwości budżetu. Dlatego samorządy sięgają po zewnętrzne źródła 
finansowania – kredyty bankowe i pożyczki. Zadłużenie Gminy Żerków na koniec 2018 r. 
wynosiło 10.827.116,39 zł. Stanowiło to 22,36% realizacji długu do dochodów. 

Zadłużenie ogółem wynosiło 10.827.116,39 zł, z tego: 
- pożyczki   – 5.927.116,39 zł  
- kredyty bankowe   – 4.900.000,00 zł 

Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe zostały przeznaczone na inwestycje: rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Raszewach, budowa dróg, budowa budynku gospodarczo-
garażowego, zakup samochodu dla OSP Dobieszczyzna.  

Zaciągnięte pożyczki do 2021r. zostaną umorzone w kwocie 1.737.134,91 zł. 

W 2018 roku wykonano: 
- dochody   – 48.410.462,56 zł 
- wydatki   – 53.922.017,86 zł 
- różnica  –   5.511.555,30 zł 

W 2018 roku nie był wydzielony fundusz sołecki oraz budżet obywatelski. 
 

 
IV.  Inwestycje i remonty w Gminie Żerków 

 

W roku 2018 wykonano: 
� Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszewach - to największa inwestycja 

infrastrukturalna wykonana w 2018 roku, zadanie obejmowało rozbudowę istniejącej 
oczyszczalni do przepustowości Q max/d = 390 m3/d tak, aby ścieki oczyszczone 
spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska. Prace budowlane na obiekcie 
rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku. Inwestycja została sfinansowana z pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
preferencyjnych warunkach bowiem 30% pożyczonych środków zostanie umorzone. 

� Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Żółkowie - inwestycja 
wykonana na osiedlu w Żółkowie. Zakres prac obejmował budowę sieci wodociągowej  
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z przyłączami oraz fragment sieci kanalizacyjnej (studnie KS1 i KS2 i przewód tłoczny 
64 mb).  

� Zakup samochodu dla OSP Dobieszczyzna - umowa została podpisana we wrześniu 
2018 roku. Samochód dostarczony został w lutym 2019 r. 

� Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Lubini Małej - chodnik o długości 232 m 
i szerokość 3 m przebiega od parkingu przy kościele do Wiejskiego Centrum Kultury. 

� Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego – w miejscowościach: Chwałów, Żerków, 
Pawłowice,  Kretków, Lubinia Mała, Paruchów, Sucha, Dobieszczyzna. 

�  Budowa wiaty i budynku gospodarczo - garażowego do przechowywania sprzętu 
gospodarki komunalnej - obiekt powstał przy budynku Biblioteki w Żerkowie. Cały 
teren wokół obiektu został utwardzony kostką brukową.  Powstały także nowe miejsca 
parkingowe m.in. dla czytelników biblioteki oraz miejsce dla mammobusu. W nowych 
garażach są przechowywane pojazdy i sprzęt gospodarki komunalnej.  

� Budowa wiaty w Raszewach - wiata powstała przy budynku szkoły podstawowej. Wiata  
będzie znakomitym miejscem na organizację różnych wydarzeń, także w razie 
niepogody. Powstały obiekt o powierzchni ponad 70 m2 jest doskonałą alternatywą na 
wspólne letnie grillowanie i biesiadowanie.  

� Modernizacja sal wiejskich i sportowych 
- wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicach wiejskich w Bieździadowie i Stęgoszy, 
- wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie, 
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniu na sali sportowej w Chrzanie. 
 

� Budowa rzutni do pchnięcia kulą na stadionie w Żerkowie - rzutnia do pchnięcia kulą 
jest kolejnym elementem, dzięki któremu żerkowski stadion stał się w pełni 
przygotowany na rozgrywanie zawodów w dyscyplinach lekkoatletycznych. Na realizację 
zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 

� Budowa oczyszczalni przydomowej w Pogorzelicy - oczyszczalnia obsługuje 3 
wielorodzinne budynki.  

 
� Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Śmiełów, Sierszew, Dobieszczyzna, 

Chrzan - Otwarte Strefy Aktywności to miejsca rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców. W miejscowościach Śmiełów i Sierszew powstały w wersji rozszerzonej 
obejmującej siłownię plenerową, strefę relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw.  
W miejscowościach Dobieszczyzna i Chrzan powstały w wersji podstawowej z siłownią 
plenerową i strefą relaksu. Gmina Żerków na ten cel pozyskała dotację ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 144 600,00 zł. 

 
� Wymiana opłotowania przy ul. Jarocińskiej - zadanie obejmowało wykonanie  

i montaż opłotowania z paneli ogrodzeniowych w kolorze żółtym o wysokości 160 cm  
i grubości drutu Ø 5 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo.  
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� Przebudowa ul. Wodnej i Krótkiej w m. Chrzan - w ramach zadania ułożone zostały 

nowe nawierzchnie  asfaltowe oraz wykonano remonty chodników. Łączna długość 
wyremontowanych ulic wynosi prawie 350 m. Inwestycja została dofinansowana  
w ramach programu „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 
realizowanego przez Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
� Przebudowa dróg gminnych Laski - Pawłowice, Pawłowice – Laski – w miejscowości 

Laski powstały dwa nowe odcinki dróg: od skrzyżowania drogi gminnej Żerków - Chrzan 
w m. Laski w kierunku Pawłowic oraz w Pawłowicach od skrzyżowania przy kopalni 
gazu zmiennego Radlin w kierunku m. Laski. Na drogach ułożono nawierzchnię 
asfaltową o łącznej długości 410 m. Inwestycja została dofinansowana w ramach 
programu „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 
realizowanego przez Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

� Remont wiaduktu w m. Chrzan - w ramach zadania wykonano ponad 300 m2 nowej 
nawierzchni asfaltowej.  

 
� Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszczyzna - w ramach zadania przebudowano 

drogę na odcinku 283m w ramach istniejącego pasa drogowego. Powstała jezdnia  
o nawierzchni bitumicznej. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa stanowi podbudowę pod 
nawierzchnię bitumiczną jezdni.  
 

� Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dobieszczyzna - droga znajduje się w pobliżu 
Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie. W ramach zadania została przebudowana droga  
do szerokości 5,5 m, wykonano plac manewrowy, miejsca postojowe i chodnik.  

 
� Rozbudowa garażu przy świetlicy wiejskiej w m. Komorze Przybysławskie - 

w ramach zadania dobudowano garaż na potrzeby OSP Komorze.  

� Renowacja studni głębinowej w m. Stęgosz - zadanie obejmowało demontaż pompy 
głębinowej, renowację studni sposobem chemicznym i sprężonym powietrzem, dostawę 
materiałów, montaż sondy hydrostatycznej, układ zabezpieczenia przed suchobiegiem  
z wymaganymi urządzeniami do obsługi.  
 

V. Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka mieszkaniowo-komunalna, 
ochrona środowiska 

 

1. Gospodarka wodno-ściekowa 

W roku 2018 wydobyto 687,8 tys. m3 wody. Na terenie gminy funkcjonuje 7 stacji 
uzdatniania wody oraz 1 przepompownia wody II stopnia w m. Żerków, co przedstawia 
poniższa tabela: 
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Nazwa Opis Wielkości poboru 

SUW 
Stęgosz 

Ujęcie stanowią 3 studnie głębinowe, w tym 2 
studnie główne i 1 studnia wspomagająca, 
zaopatrująca w wodę następujące miejscowości: 
Stęgosz, Chrzan i Laski.          Ujęcie posiada 
wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej Nr 
PO.ZUZ.2.4100.438.2018.JG. 
oraz pozwolenie wodno-prawne nr 
BŚ.6341.1.24.2011.PR  ważne do 2031 r. 

 
 
Qmax.h = 28,60 m3/h, 
Qśr.d = 409,0 m3/ dobę, 
Qroczne = 149 285,0 m3/rok. 
 

SUW  
Komorze 

Przybysławskie 

Ujęcie stanowią 2 studnie o głębokości nr 1 - 22 
m p.p.t. i nr 2 - 23 m p.p.t. o łącznej wydajności 
80,0 m3, zaopatrujące miejscowości: Paruchów, 
Antonin, Przybysław, Chwałów, Komorze 
Przybysławskie.  
(pozwolenie wodnoprawne Nr R-
BS.6341.1.34.2016.PR ważne do 2036 r.) 

Qmax.h = 80,0 m3/h, 
Qśr.dob.= 211,52 m3/ dobę, 
Qroczne = 77 206,80 m3/rok. 

SUW 
Pawłowice 

Ujęcie stanowią 2 studnie o głębokości nr 1 - 
122 m p.p.t. i nr 2 - 120 m p.p.t., eksploatowane 
w ramach wód trzeciorzędowych, zaopatrujące 
w wodę miejscowości: Pawłowice, 
Bieździadów, Żółków oraz miasto Żerków.  
(pozwolenie wodno-prawne nr R-
BS.6341.1.41.2015.PR ważne do 2035 r.)  

Qmax.h = 52,50 m3/h,  
Qśr.d = 707,12 m3/ dobę,  
Qroczne = 258 102,0 m3/rok. 

SUW  
Kamień 

Ujęcie zaopatruje w wodę miejscowości: 
Kamień, Ludwinów, Lisew, Dobieszczyzna, 
Żerniki, Kretków i Miniszew. Posiada 2 studnie: 
nr 1 o głębokości 57 m, oraz  nr 2 o głębokości 
110 m.  
Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony 
bezpośredniej Nr PO.ZUZ.2.4100.287.2018.JG. 
oraz pozwolenie wodno-prawne  Nr                    
R-BS.6341.1.35.2016.PR ważne do 2036 r. 

Qmax.h = 22,00 m3/h, 
Qśr.d = 329,28 m3/ dobę, 
Qroczne = 120 187,20 m3/rok. 

SUW  
Lubinia Mała 

Ujęcie zaopatruje w wodę miejscowości : 
Lubinia Mała, Sucha , Sierszew część m. 
Dobieszczyzna oraz Prusinów a źródło stanowią 
2 studnie o łącznej wydajności 80,0 m3. 
Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony 
bezpośredniej Nr PO.ZUZ.2.4100.251.2018.JG. 
oraz pozwolenie wodno-prawne Nr  

Qmax.h = 30,0 m3/h, 
Qśr.d = 237,04 m3/ dobę, 
Qroczne = 86 520,0 m3/rok. 
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R-BS.6341.1.41.2016.PR ważne do 2036 r.) 

SUW  
Raszewy 

Pobór wody odbywa się z studni głębinowych nr 
1 i nr 2 z utworów czwartorzędowych, 
zaopatrująca w wodę miejscowości: Raszewy, 
Brzóstków, Lgów, Gęczew, Śmiełów, Gąsiorów, 
Szczonów i Pogorzelicę. 
Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony 
bezpośredniej Nr PO.ZUZ.2.4100.433.2018.JG. 
oraz pozwolenie wodno-prawne nr 

BS.6341.1.5.2013.PR ważne do 2033 r..)  

Qmax.h = 27,0 m3/h, 
Qśr.d = 400,0 m3/ dobę, 
Qroczne = 146 000,0 m3/rok. 

SUW  
Podlesie 

Stacja zaopatruje w wodę miejscowości: 
Podlesie, Żółków oraz część m. Raszewy, 
posiada 2 studnie głębinowe o wydajności 60 
m3/h i głębokości 60 m p.p.t.  
Ujęcie posiada wyznaczoną strefę ochrony 
bezpośredniej Nr PO.ZUZ.2.4100.437.2018.JG. 
oraz pozwolenie wodno-prawne Nr  

BŚ.6223-29/10 ważne do 2030 r. 

Qśr.h = 60,0 m3/h, 
Qśr.d = 480,0 m3/ dobę, 
Qroczne = 174 470,0 m3/rok. 

 

 

Informacje na temat urządzeń sieciowych - wodociągów w latach 2013 - 2018 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej stanowiącej 
własność gminy 

km 151,4 151,4 152,5 153,7 155,6 156,0 

Połączenia prowadzące do 
budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 1847 1860 1886 1910 1935 1973 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

m3 434,9 445,2 494,5 487,3 489,3 507,3 

 

Na terenie Gminy Żerków wyznaczone są 2 aglomeracje zakończone oczyszczalniami 
ścieków: 
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- Aglomeracja Żółków - PLWL083, wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa    
     Wielkopolskiego Nr X/282/15 posiadająca 67,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, która  
     oczyszcza ścieki komunalne z Żerkowa, Żółkowa, Lisewa, Pawłowic, Lasek,  
     Stęgoszy, Chrzana i Bieździadowa. Do sieci podłączonych jest obecnie 4837  
     mieszkańców, 
- Aglomeracja Raszewy - PLWL188N, wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa  
    Wielkopolskiego Nr X/283/15 posiadająca 38,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, która  
     oczyszcza ścieki komunalne z Raszew, Brzóstkowa, Śmiełowa, Przybysławia, Komorza  
     Przybysławskiego, Antonina, Chwałowa, Kretkowa, Żernik i Rogaszyc. Do sieci  
     podłączonych jest obecnie 2490 mieszkańców. 
W 2018 roku zakończono rozbudowę oczyszczali ścieków w Raszewach. Zastosowana 
została tam, podobnie jak w Żółkowie, nowatorska technologia BIOGRADEX® pozwalająca 
zmniejszyć koszty inwestycyjne o ok. 30%.  

Obecny stan sieci wodno–kanalizacyjnej oraz urządzeń na stacjach SUW  
i przepompowniach wymaga wielu niezbędnych remontów i wymian.   

W 2018 roku zostało przyznanych 19 dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
każda z nich wynosiła 7.500,00 zł. W sumie koszty poniesione w 2018 roku wyniosły 
142 500,00  zł. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały w następujących 
miejscowościach: Bieździadów, Lubinia Mała, Dobieszczyzna, Ludwinów, Sucha, Prusinów. 

2. Gospodarka mieszkaniowo-komunalna 

Mieszkaniowy zasób Gminy Żerków stanowią lokale mieszkalne i lokale socjalne będące 
wyłączną własnością gminy. Według stanu na koniec 2018 r. Gmina Żerków jest właścicielem 
14 budynków z 51 lokalami o łącznej powierzchni 2.067,55 m2,  współwłaścicielem 13 lokali 
o powierzchni 940,85 m2 oraz posiada 6 lokali socjalnych o pow. 136 m2. Lokale socjalne 
mieszczą się w jednym budynku i są lokalami o niskim standardzie. Lokale będące  
we współwłasności pozostają w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej  
w Raszewach. Budynki gminne są sukcesywnie remontowane, wykonywane są remonty 
bieżące i częściowe, jednak wysokość nakładów na prace remontowe jest niewystarczająca. 
Obecny zróżnicowany stan techniczny lokali wynika z ich nadmiernej eksploatacji oraz wieku 
budynków pochodzących z lat 1866 – 1981. 

Celem gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym gminy Żerków jest nie 
dopuszczenie do pogorszenia stanu technicznego budynków, stopniowa modernizacja 
istniejących zasobów oraz jego powiększenie poprzez komunalizację mienia stanowiącego 
własności Skarbu Państwa, czy też innego mienia pozyskanego w drodze zakupu czy 
darowizn. Potrzeby remontowe i modernizacyjne budynków przekraczają możliwości 
finansowe Gminy. Remonty przeprowadzane są ze środków zabezpieczonych corocznie w 
budżecie. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są: 
- czynsze z tytułu wynajmu za lokale mieszkalne, 
- czynsze z tytułu wynajmu za lokale użytkowe, 
- środki z budżetu gminy. 
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Zestawienie kosztów bieżącego utrzymania, remontów, modernizacji oraz wydatków 
inwestycyjnych 

Lp. Treść 2018 r. 
1. Wpływy z czynszu 68.305,95 zł 
2. Koszty ogółem: 241.694,01 zł 

w tym: Koszty bieżącej eksploatacji 52.218,59 zł 

Koszty remontowe i modernizacyjne budynków i lokali 169.225,42 zł 
Wydatki inwestycyjne (nabycie mieszkania w Lgowie) 20.250,00 zł 

 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego uzależniona jest od 
wyposażenia mieszkania w urządzenia techniczne tj. centralne ogrzewanie, łazienkę i gaz 
ziemny. 

Czynniki obniżające  wartość bazową stawki czynszu: 
- lokal bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych  - 10% 
- lokal bez wydzielonej kuchni               - 10% 
- lokal usytuowany na poddaszu               -   5% 
- brak łazienki w lokalu                -   5% 
- lokal usytuowany na terenie wiejskim              -   5% 
- zniżka nie może przekroczyć łącznie              - 25% 

 

Informacja o gruntach należących do Gminy Żerków 

Lp. Grupa Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2017r. 
Stan na 

31.12.2018r. 
Zmiana 

(+,-) 
Pow. w ha 

177,89 
Pow. w ha 

182,27 
Pow. w ha 

1 00 Grunty w ha 4,38 
w tym 

Grunty rolne 48,58 53,89 +5,31 
Drogi, chodniki 58,32 58,32 - 
Lasy 2,83 2,83 - 
Tereny zielone 7,07 7,07 - 
Ogrody działkowe 2,24 2,24 - 
Tereny rekreacyjne 20,64 20,64 - 
Działki budowlane 

28,97 28,04 
- 1,20 
+ 0,27 

Dział. Przemysłowo 
- handlowa 

6,03 6,03 - 

Ochrona zdrowia 0,63 0,63 - 

  
Inne tereny 
komunikacyjne 

2,58 2,58 - 

  Inne  0 0 - 
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Grunty rolne  – ogólna powierzchnia 53,89 ha, z tego wydzierżawione 42,30 ha.  
Tereny rekreacyjne - ogólna powierzchnia 20,64 ha, część o powierzchni 9,49 ha 
wydzierżawiono OKiR Mickiewiczowskiemu Centrum Turystycznemu w Żerkowie. 
Grunty b ędące w posiadaniu Gminy Żerków, przeznaczone pod obiekty sportowe, drogi 
gminne, tereny po zlikwidowanej  kolejce wąskotorowej,  ogrody działkowe, ochrona 
zdrowia, świetlice wiejskie z placami zabaw, boiskami, pod budynkami oświatowymi 
z gruntami użytkowanymi zgodnie z kartą nauczyciela i budynkami wynajmowanymi na cele 
mieszkaniowe oraz grunty leśne, tereny zielone o ogólnej powierzchni 130,48 ha. 

Użytkowanie wieczyste: 
Gmina Żerków według stanu na 31.12.2018 r. posiada grunty będące w użytkowaniu 
wieczystym o powierzchni 8,26 ha, w tym na cele mieszkaniowe 2,86 ha. Stan gruntów 
będących w użytkowaniu wieczystym w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie  uległ 
zmianie.  

Zbycie nieruchomości 

Lp. Miejscowość Powierzchnia w m2 
1 Dobieszczyzna 1 500 
2 Żerniki - Kretków 1 911 
3 Żerków - miasto 7 458 
4 Lgów 1 100 
 Ogółem: 11 969 

 
1. Sprzedano nieruchomość położoną w Dobieszczyźnie, o powierzchni 0,1500 ha, uzyskana 

cena 29 300,00 zł. 
2. Sprzedano nieruchomości w Kretkowie o łącznym obszarze 0,1911 ha, uzyskana cena  

38 646,20 zł, w tym działka zabudowana o trzech lokalach mieszkalnych. Dla nabywców 
zastosowano 90% bonifikatę. 

3. Sprzedano w Żerkowie przy ul. Jarocińskiej 4 działki budowlane, w tym 1 pod usługi,  
3 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uzyskana cena 386 238,00 zł. 

4. Przekazano w wyniku uchylenia decyzji komunalizacyjnej nieruchomość położoną 
we Lgowie o powierzchni 1100 m2, zabudowaną budynkiem po byłej stacji uzdatniania 
wody. Nieruchomość decyzją Wojewody Wielkopolskiego została oddana byłym 
właścicielom.   

Nabycie mienia komunalnego w 2018r.  

 
Lp. Miejscowość Powierzchnia w m2 
1 Przybysław - Antonin 8 305 
2 Komorze Przybysławskie 216 
3 Lgów 3/8 części  2 438 
4 Lisew 21 300 
5 Prusinów- Miniszew 23 474 
6 Stęgosz 58 

  Ogółem: 55 791 
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Nabyto w procesie tzw. komunalizacji 13 nieruchomości o powierzchni 5,3079 ha położonych  
w Antoninie, Lisewie i Prusinowie – grunty rolne. 
Nabyto nieodpłatnie nieruchomość na poszerzenie działki przeznaczonej pod budowę garażu 
OSP w Komorzu o powierzchni 0,0216 ha. 
Nabyto  od osób fizycznych 2 nieruchomości, w tym: 
- w Stęgoszy przeznaczoną pod pompownie kanalizacyjną 0,0058 ha, 
- we Lgowie część  nieruchomości w wysokości 3/8, o powierzchni 0,2438 ha - pozostała  
  w wysokości 5/8 części jest własnością Gminy Żerków. 
 

3. Ochrona środowiska  
W zakresie gospodarki odpadami w roku 2018 odbiorem odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Żerków zajmowała się firma ZGO-NOVA Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 
Jarocin. Odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin, której udziałowcem jest Gmina Żerków. 
Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) od stycznia 2018 r. przekazywano również 
do w/w Instalacji. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte były 
nieruchomości zamieszkałe. Dodatkowo odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny odbierany był 2 razy w roku (na wiosnę i na jesień). Firma 
dokonywała odbioru odpadów według harmonogramu, który przekazywany był do 
wiadomości mieszkańców.  

W Gminie Żerków w 2018 roku stawki za odpady segregowane wynosiły 7,00 zł od 
osoby, a za odpady niesegregowane wynosiły 15,00 zł od osoby. 

Problemowe odpady komunalne (m.in. opony, odpady wielkogabarytowe czy elektronikę, 
styropian, odzież i tekstylia, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory) można dostarczyć 
do PSZOK-u w Brzóstkowie w każdą środę i sobotę w godzinach 7.30-15.30. W dalszym 
ciągu trwa rekultywacja  kwatery nr 2 składowiska odpadów w Brzóstkowie. 

Natomiast przeterminowane leki można bezpłatnie oddać w aptece na ul. Rynek  
i na ul. Jarocińskiej w Żerkowie. 

W ramach ochrony wzmocnienia i wzbogacenia środowiska przyrodniczego oraz 
zapobiegania jego degradacji rozwinięto system zadrzewień śródpolnych - posadzono 130 
drzew lipy drobnolistnej przy drogach gminnych w m. Chrzan, Stegosz  i Prusinów.  

Usunięto i zutylizowano 71,521Mg materiałów zawierających azbest  po wichurze z 
2017r. za kwotę 44 028,33 zł, na ten cel pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

 Burmistrz Miasta i Gminy Żerków wydał 98 decyzji o zezwoleniu na usunięcie 
zadrzewień, z tego 87 osobom prywatnym, pozostałe 11 instytucjom. 

 

VI.  Planowanie przestrzenne  

W 2018 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 
0,6% powierzchni gminy. W 2018 roku w zakresie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego nie zaszły zmiany, w tym okresie Gmina Żerków posiadała obowiązujące 
następujące uchwały: 
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1) Uchwała Nr XXIX/159/98 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 kwietnia 1998 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żerków-w obrębie wsi: Bieździadów, Chrzan, 
Stęgosz i Żółków, 

2) Uchwała Nr XXIII/207/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Żerków,  

3) Uchwała Nr XXVII/225/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 września 2002 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
nr  136/4 (przed podziałem część działki 136/3) obręb m. Żółków, Gmina Żerków, 

4) Uchwała Nr XVI/134/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie Brzóstków, 

5) Uchwała Nr XIX/144/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 
m. Brzóstków, Raszewy, Gmina Żerków, 

6) Uchwała nr XXI/156/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
w miejscowości Lubinia Mała, Gmina Żerków, 

7) Uchwała Nr XVII/114/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w północnej 
części miasta Żerków w rejonie ulicy Asnyka, 

8) Uchwała Nr XXXIV/224/14 rady Miejskiej Żerkowa z 9 października 2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żerków, 

9) Uchwała Nr XIV/109/16 rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 
terenów położonych w miejscowościach Śmiełów, Kamień, Przybysław oraz Komorze 
Przybysławskie. 

Uchwałą Nr XXXV/231/14 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 listopada 2014 r. oceny 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania Miasta i Gminy Żerków dokonano oceny aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W 2018 roku wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wydane decyzje dotyczyły następujących inwestycji: 
- Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 443  

w Lubini Małej (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu), 
- Przebudowa budynku usług oświaty  wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum 

Aktywności Lokalnej (inwestor: Gmina Żerków), 
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Żółkowie 

(inwestor: Gmina Żerków), 
- Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów 

z oprawami oświetleniowymi w m. Sierszew - Sucha (inwestor: Gmina Żerków), 
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- Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu wraz z budową oczyszczalni ścieków  
w m. Kamień (inwestor: Gmina Żerków), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P na odcinku Dobieszczyzna-Sucha skrzyżowanie 
w Dobieszczyźnie (inwestor: Powiat Jarociński), 

- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej JAR3081_Lubinia Mała (inwestor: P4 sp. z 
o.o.). 
W roku 2018 wydano 164 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 2 decyzje dotyczące 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 82 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 13 decyzji dotyczących zabudowy usługowej oraz wydano 67 pozostałych 
decyzji, wśród których 28 decyzji dotyczyło zmiany wcześniej wydanych warunków 
zabudowy oraz 6 decyzji dotyczyło przeniesienia praw i obowiązków z wydanej wcześniej 
decyzji. 

VII.   Stan mienia komunalnego  

Maj ątek trwały Gminy Żerków 

Lp. Grupa Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
31.12.2017r. 

Stan na dzień 
31.12.2018r. 

1 2 3 4 5 

1 00 Grunty 4 728 826,75 5 000 339,75 

2 01 Budynki, lokale 32 828 661,79 33 872 049,59 

3 02 
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

65 674 382,46 74 405 867,46 

4 03 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

536 752,64 564 752,65 

5 04 
Maszyny, urządzenia  
i aparaty ogólnego 
zastosowania 

522 902,80 522 902,80 

6 05 
Specjalistyczne maszyny, 
urządzenia  
i aparaty 

894 008,68 894 008,68 

7 06 Urządzenia techniczne 2 246 055,51 2 565 948,62 
8 07 Środki transportu 2 839 432,68 2 839 432,68 

9 08 
Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenia 

2 010 489,38 2 010 489,38 

Razem środki trwałe: 112.281.512,69 122.675.791,61 

10  
Pozostałe środki trwałe 
(wyposażenie) 

6.547.174,48 6.737.969,91 

11  

Wartości niematerialne  
i prawne (programy 
komputerowe oraz 
licencje) 

422.597,74 436 939,28 
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Ogółem: 119.251.284,91 129.850.700,80 

Gmina Żerków na dzień 31.12.2018 r. posiadała mienie komunalne (środki trwałe)  
o wartości 122.675.791,61 zł. Mienie Gminy uległo zwiększeniu w porównaniu do 2017 r.   
o kwotę 10.394.278,92 zł.  
Ponadto Gmina posiadała pozostałe środki trwałe o wartości brutto 6.737.969,91 zł, które są 
umorzone w 100%. 
Wartości niematerialne jak: programy komputerowe i licencje o wartości 436.939,28 zł, które 
również są umorzone w 100%. 

 
VIII.  Działalność Rady Miejskiej Żerkowa 

W okresie sprawozdawczym zakończyła się VII kadencja Rady Miejskiej Żerkowa. 
Ostatnia sesja VII kadencji odbyła się 9 października 2018 roku. W okresie od 1 stycznia 
2018 r. do ostatniej sesji VII kadencji Rada odbyła 8 sesji, na których przyjęto 42  uchwały. 
Pierwsza sesja nowej kadencji odbyła się 19 listopada 2018 roku. Rada nowej kadencji 
w 2018 roku odbyła 3 sesje, na których podjęto łącznie 27 uchwał. 

W trakcie roku 2018 Rada podjęła 8 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 
budżetowej na 2018 rok oraz 5 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Żerków na lata 2018-2023. 
W stosunku do jednej uchwały stwierdzono nieistotne naruszenie prawa skutkujące 
częściowym unieważnieniem podjętej uchwały, natomiast w stosunku do dwóch uchwał 
stwierdzono istotne naruszenie prawa skutkujące koniecznością ponownego podjęcia uchwał. 
Teksty uchwał Rady Miejskiej Żerkowa przesyłano po każdej sesji Wojewodzie 
Wielkopolskiemu w trybie nadzoru do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru w Poznaniu. 
W Radzie Miejskiej Żerkowa VII kadencji funkcjonowały następujące komisje stałe: 
- Komisja Rewizyjna, 
- Komisja Planowania i Finansów oraz Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranicą, 
- Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

W nowej kadencji również funkcjonują w/w komisje. Dodatkowo powołano Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji, której konieczność powołania wynika z przepisów znowelizowanej 
ustawy o samorządzie gminnym. 
Do końca VII kadencji funkcjonowała również komisja doraźna powołana uchwałą  
Nr XXXIII/218/18 rady Miejskiej Żerkowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania 
komisji doraźnej Rady Miejskiej Żerkowa. Komisja zajmowała się analizą sytuacji finansowej 
oraz analizą działalności gospodarczej OKiR Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego  
w Żerkowie. 
W związku ze zmianami, które zaszły w Radzie Miejskiej Żerkowa podczas XXXII sesji  
w dniu 28 grudnia 2017 roku polegających na odwołaniu dotychczasowego 
Przewodniczącego Rady i wyborze nowego, zmianie uległy także składy osobowe komisji 
stałych. 
W związku z tym podjęto w 2018 roku następujące uchwały: 
- Uchwała Nr XXXIII/217/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 7 lutego 2018 roku  

w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Żerkowa, 
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- Uchwała Nr XXXIV/222/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 6 marca 2018 roku  
w sprawie odwołania i powołania radnego członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Żerkowa, 

- Uchwała Nr XXXV/232/18 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 marca 2018 roku w 
sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania i Finansów oraz Oświaty, Kultury  
i Współpracy z zagranicą Rady Miejskiej Żerkowa. 

Komisja Planowania i Finansów oraz Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranicą oraz 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
w ciągu 2018 roku odbyły 14 wspólnych posiedzeń, w tym 1  komisja objazdowa podczas, 
której dokonano wizytacji zrealizowanych i zaplanowanych w roku 2018 inwestycji na terenie 
Gminy Żerków. Komisje rozpatrywały na bieżąco wszystkie sprawy wpływające do 
zaopiniowania z poszczególnych komórek Urzędu oraz różnych instytucji i mieszkańców 
gminy. 

Komisja Rewizyjna w oparciu o plan pracy na rok 2018, zatwierdzony uchwałą  
Nr XXXII/208/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 2018 rok w okresie sprawozdawczym odbyła  
9 spotkań w trakcie, których kontrolowała i rozpatrywała na bieżąco zadania wynikające  
z realizacji budżetu, działalności Urzędu oraz spraw wymagających zaopiniowania. 

Informacje o posiedzeniach sesji oraz komisji podawane były do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

IX.  Jednostki organizacyjne Gminy Żerków 
 

1. Szkoła Podstawowa w Chrzanie 
Liczba uczniów : 117 
Zatrudnienie ogółem: 19,39 etatu 
w tym: 
Pracownicy obsługi – 4,75 etatu 
Nauczyciele – 14,64 etatu 
- stażysta – 0,33 
- kontraktowy – 3,44 
- mianowani – 8,70 
- dyplomowani – 2,17 
Na jednego zatrudnionego nauczyciela przypada 7,99 ucznia.  
Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 1.064,60 zł 
Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 1.376.548,48 zł 
 

2. Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie 
Liczba uczniów: 177 
Zatrudnienie ogółem: 22,32 etatu 
w tym: 
Pracownicy obsługi – 6,5 etatu 
Nauczyciele – 15,82 etatu 
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- kontraktowy – 5 
- mianowany – 3,44 
- dyplomowany – 7,38 
Na jednego zatrudnionego nauczyciela przypada 11,19 ucznia. 
Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 238,00 zł 
Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 1.503.686,84 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Komorzu Przybysławskim 
Liczba uczniów: 127 
Zatrudnienie ogółem: 20,41 etatu 
w tym: 
Pracownicy obsługi – 5,5 etatu 
Nauczyciele – 14,91 etatu 
- kontraktowy – 2,78 
- mianowany – 5 
- dyplomowany – 7,13 
Na jednego zatrudnionego nauczyciela przypada 8,52 ucznia. 
Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 14.944,68 zł 
Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 1.549.680,89 zł 
 
4. Szkoła Podstawowa w Żerkowie 
Liczba uczniów: 602 
Zatrudnienie ogółem: 89,57 etatu 
w tym: 
Pracownicy obsługi: 26 etatów 
Nauczyciele: 63,57 etaty 
- stażysta – 0,50 
- kontraktowy – 7 
- mianowany – 34,18 
- dyplomowany – 21,89   
Na jednego zatrudnionego nauczyciela przypada 9,47 ucznia. 
Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 463.005,92 zł 
Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 6.796.238,50 zł 
 
Podsumowanie 

W wyżej wymienionych szkołach realizowane były zajęcia pozalekcyjne: przedmiotowe, 
artystyczne, sportowe, turystyczno-krajoznawcze, informatyczne. Zatrudnienie nauczycieli  
w stosunku do roku poprzedniego nie uległo zmianie. Na emeryturę przeszedł jeden 
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Chrzanie – 1et. Nauczyciele klas gimnazjalnych 
uzupełniali etaty w szkołach podstawowych na terenie gminy. 

We wrześniu 2018 roku naukę w publicznych szkołach podstawowych rozpoczęło 844 
uczniów, w oddziałach przedszkolnych „O” - 101 dzieci, a w punktach przedszkolnych 78 
dzieci. Natomiast w niepublicznych szkołach podstawowych rozpoczęło naukę 76 uczniów,  
w oddziałach przedszkolnych „O” - 23  dzieci. 
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Wykazana liczba dzieci i liczba etatów w poszczególnych placówkach oświatowych 
podana jest według stanu na dzień 30 września 2018 r. 

 

5. Publiczne Przedszkole w Żerkowie 
Zatrudnienie ogółem: 18,47 etatu 
w tym: 
Pracownicy obsługi – 9 etatów 
Nauczyciele – 9,47 etatu 
- kontraktowy – 6 
- mianowany – 2,17 
- dyplomowany – 1,30 
Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 142.917,60 zł 
Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły: 1.108.765,14 zł 
Na terenie gminy funkcjonuje jedno  Publiczne Przedszkole w Żerkowie składające się: 
- z sześciu oddziałów liczących 150 miejsc do 31.08.2018 r. 
- z siedmiu oddziałów liczących 175 miejsc od 01.09.2018 r. 
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola na dzień 30.09.2018 r.: 
- oddział przedszkolny „O” – 24 dzieci 
- oddział przedszkolny poniżej „O” – 149 dzieci 
Łącznie: 173 dzieci. 

 

6. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie 
Prowadzi obsługę finansowo – administracyjną wszystkich placówek oświatowych 

i pozostałych form działalności i edukacji Gminy Żerków. Do zakresu działania GZEAS 
należy m.in: 
- w zakresie obsługi finansowej i rachunkowej: prowadzenie obsługi rachunków 
bankowych, bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego, bieżąca informacja o sytuacji 
finansowej i realizacji budżetu, sporządzanie list płac i wypłata wynagrodzeń pracowników 
jednostek oświaty, sporządzanie sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych 
wymaganych przepisami prawa, prowadzenie obsługi  funduszu mieszkaniowego, na który 
składa się część odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek 
obsługiwanych, prowadzenie obsługi funduszu socjalnego nauczycieli emerytów i rencistów, 
- w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej: współpraca z dyrektorami  
jednostek  obsługiwanych w zakresie  realizacji  rządowych programów pomocowych, w tym 
rozliczanie dotacji, 
- w zakresie realizacji  innych  zadań  będących  zadaniami  organu prowadzącego,  
a zleconych do prowadzenia GZEAS, a szczególności: w zakresie funduszu zdrowotnego 
dla nauczycieli, dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
przyjmowanie  zgłoszeń  pracodawców o  zawieraniu umów z pracownikami  młodocianymi  
i przygotowanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych, prowadzenie  
i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, prowadzenie rejestru 
obowiązku szkolnego, współpraca z niepublicznymi szkołami lub placówkami znajdującymi 
się na terenie gminy, organizowanie dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do 
placówek oświatowych, planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych, koordynowanie 
i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych, obsługa zadań  
z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, weryfikacja projektów organizacyjnych placówek    
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oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia 
środków finansowych, obsługa  administracyjna   postępowań   egzaminacyjnych na stopień 
nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji, w tym zakresie prowadzenie spraw  
związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora 
placówki oświatowej, kontrola i nadzór  nad realizacją zadań związanych  z  organizowaniem 
konkursów na stanowiska urzędnicze w jednostkach obsługiwanych, współpraca  
z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki        
kadrowej, prowadzenie  spraw   związanych  z  nagrodami  Ministra  Edukacji  Narodowej, 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta i Gminy  Żerków, przygotowanie   
projektów  uchwał   Rady  Miejskiej  Żerkowa  i  zarządzeń  Burmistrza Miasta i Gminy 
Żerków dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych. 
Przeciętna liczba etatów w 2018 roku wyniosła – 6,85. 
Wydatki na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności w GZEAS wyniosły w roku 2018 
ogółem - 477 155,84 zł. 
Dodatkowo poniesiono wydatki na: 
- dowóz dzieci do szkół w kwocie – 659 530,84zł 
- pomoc materialną uczniów w kwocie – 183 677,00 zł 
  (wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół   
  ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie Gminy Żerków) 
- zasiłki szkolne – 1 860,00 zł 
  (wypłacono z tytułu zdarzenia losowego w rodzinie) 
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nauczyciele emeryci – 84.335,50 zł. 
 

7. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków 
W 2018 r. w Gminie Żerków funkcjonowała jedna Publiczna Biblioteka, w której 

zatrudnionych było 6 osób, co stanowiło łącznie 5 etatów. 
W roku 2018 zakupiono ogółem 713 książek (w tym dla dzieci 274 książki) za kwotę 

14.525,19 zł. Ubytkowano w ciągu roku: 1.393 woluminów. Stan księgozbioru na dzień 
31.12.2018r. wynosił 21.912 woluminów. 

W 2018 roku z biblioteki skorzystało 740 osób, które wypożyczyły ogółem 16379 książek 
oraz 1009 czasopism. Udostępniono 307 razy w czytelni komputery z dostępem do internetu.  

Struktura czytelników według wieku 
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Działalność kulturalna Biblioteki w 2018 r. 
Lp. Data Działanie 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
 
 
 
 

8. 
9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
13. 
14. 

 
15. 
16. 
17. 

 
 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

 
25. 

 
26. 

 

02.01-31.12.2018 
 

02.01-31.12.2018 
 

06.01.2018 
03.02.2018 

 
11.02.2018 
13.02.2018 

12-23.02.2018 
 
 
 
 

11.03.2018 
25.03.2018 

 
07.04.2018 

 
03.05.2013 

 
06 i 26.05.2018  

11.05.2018 
18.05.2018 

 
19.05.2018 

czerwiec 2018 
09.06.2018 

 
 

16.06.2018 
16.06.2018 
23.06.2018 
28.06.2018 

7-8.07.2018 
28.07.2018 
20.08.2018 

 
30.08.2018 

 
01.09.2018 

 

Zajęcia gimnastyczne dla osób w wieku 50+ w Żerkowie. Zajęcia 
odbywają się w poniedziałki i środy w salce przy MCT 
Zajęcia taneczne zespołu „Szwajcaria Żerkowska” w środy w godz. 
14:30-16:00 
Współorganizacja koncertu kolęd w Chrzanie  
Halowy Turniej Piłki Nożnej – współorganizacja ze stowarzyszeniem 
FairPlay 
Wieczorek Walentynkowy w Restauracji Morena 
Dzień Kobiet KGW gminy Żerków – współorganizacja z KGW Chrzan 
Organizacja ferii dla dzieci, podczas których odbyły się zajęcia 
plastyczne, animacje, gry i zabawy ruchowe w bibliotece. Ponadto  
w 10 świetlicach  i salach wiejskich wyświetlano dzieciom bajki. 
Dofinansowano również wyjazdy szkolne na lodowisko, do kina, do 
Wrocławia, do parku trampolin itp. 
Koncert operowy z okazji Dnia Kobiet 
Współorganizacja Jarmarku Wielkanocnego z Fundacją Antrejka  
w amfiteatrze 
Współorganizacja z KGW Chrzan Spotkania z Piosenką „Śpiewać 
Każdy Może” w Chrzanie 
Święto 3 Maja – organizacja uroczystego złożenia kwiatów pod 
pomnikiem  
Zabawy taneczne w amfiteatrze  
Spotkanie autorskie dla młodzieży ze Zbigniewem Kołbą 
Współorganizacja z UKS Komorzanka XVI Mistrzostw Polski  
w Warcabach 
Współorganizacja Nocy Muzeów w Śmiełowie 
Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci w szkołach podstawowych 
Współorganizacja z Przedszkolem Publicznym w Żerkowie festynu 
przedszkolnego z okazji Dnia Dziecka w amfiteatrze oraz zabawy 
tanecznej 
Organizacja Festiwalu Wieża Rocka w amfiteatrze 
Współorganizacja turnieju w lekkiej atletyce (FairPlay) 
Współorganizacja Festiwalu Orkiestr Dętych 
Współorganizacja Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych 
Dni Żerkowa, koncerty, zabawa taneczna, festyn historyczny 
Pokaz taneczno-akrobatyczny grupy Kontrast 
Współorganizacja ze stowarzyszeniem FairPlay biegu ulicznego Górka 
Żerkowska 
Współorganizacja VIII letniej biesiady seniorów z udziałem kilkunastu 
chórów i zespołów śpiewaczych z Wielkopolski 
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – uroczyste złożenie kwiatów 
pod pomnikiem  
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27. 
 

28. 
29. 
30. 
31. 

 
32. 

 
33. 

02.09.2018 
 

17.09.2018 
01.10.2018 
13.10.2018 
24.10.2018 

 
11.11.2018 

 
27.12.2018 

 
   

Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych oraz koncert zespołu 
Sound’n’Grace 
Rozpoczęcie kursu tańca nowoczesnego dla dzieci 
Współorganizacja Wielkopolskiego Śpiewania w amfiteatrze 
Koncert poezji śpiewanej zespołu Arete 
Współorganizacja z SP Żerków Gminnego Konkursu Wiedzy  
o Mickiewiczu „Mickiewicz Nasz” 
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości – uroczyste złożenie 
kwiatów pod pomnikiem  
100. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – uroczyste 
złożenie kwiatów pod pomnikiem  
 
Ponadto w ciągu roku biblioteka organizuje akcje dla najmłodszych 
propagujące czytelnictwo poprzez głośne czytanie książek dla dzieci 
oraz lekcje biblioteczne. 

 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków jest organizatorem Festiwalu Wieża Rocka. 

W 2018 roku odbyła się czwarta edycja Festiwalu. Na scenie żerkowskiego amfiteatru 
wystąpiły zespoły grające muzykę rockową występujące od kilku do kilkudziesięciu lat na 
różnych scenach muzycznych w Polsce. Wydarzenie podczas każdej edycji skupia coraz 
więcej uczestników. Dzięki Wieży Rocka Żerków zaistniał na festiwalowej mapie Polski. 
Zarówno występujący, jak i sami uczestnicy festiwalu bardzo pozytywnie wyrażali się  
o organizacji imprezy, co wpływa korzystnie na wizerunek Żerkowa i promocję miasta, także 
w aspekcie turystycznym. 

„Dni Żerkowa” to dwudniowa impreza skierowana przede wszystkim dla mieszkańców 
Gminy Żerków. W 2018 roku odbyła się w dniach 7-8 lipca, podczas których organizator 
zapewnił mnóstwo atrakcji. Pierwszego dnia na scenie żerkowskiego amfiteatru 
zaprezentowały się zespoły biesiadne, rockowe i popowe, w tym gwiazda wieczoru zespół 
Lanberry, przyciągając kilka tysięcy widzów. Na zakończenie przy rytmach muzyki tanecznej 
odbyła się zabawa taneczna w plenerze. Drugiego dnia zorganizowano festyn rodzinny  
z licznymi atrakcjami dla dzieci, występem orkiestry dętej MCT i chóru „Babie Lato”. 
Imprezą odbywającą się równolegle w czasie Dni Żerkowa był festyn historyczny, podczas 
którego zaprezentowało się kilkudziesięciu rzemieślników, których zakłady niegdyś 
funkcjonowały w Żerkowie, a niektóre działają do dzisiaj. Mieszkańcy mogli poznać pracę 
tych osób, a także spróbować własnych sił np. przy wyplataniu koszyka czy kuciu 
rozgrzanego metalu. Wstęp na teren dwudniowej imprezy oraz korzystanie z przygotowanych 
atrakcji dla wszystkich był bezpłatny. Nieodłącznym elementem Dni Żerkowa jest co roku 
spływ kajakowy rzeką Wartą liczący blisko 100 kajaków. 

W 2018 roku Gmina Żerków była organizatorem i gospodarzem Dożynek Gminno - 
Powiatowych. Święto plonów odbyło się 2 września 2018 r.  Udział w nim wzięły delegacje  
z gmin: Żerków, Jaraczewo, Kotlin oraz Powiat Jarociński. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Żerkowie, po czym korowód dożynkowy w asyście 
orkiestry dętej MCT przeszedł do amfiteatru, gdzie odbyła się dalsza część obrzędów, tj. 
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obtańczenie wieńców, przekazanie chleba przez starostów dożynek gospodarzom. Obrzędom 
towarzyszył występ dzieci z „Zespołu Pieśni i Tańca Szwajcaria Żerkowska”, chór „Babie 
Lato” oraz orkiestra dęta MCT. Po części oficjalnej nastąpiły koncerty muzyki biesiadnej, 
występ gwiazdy wieczoru zespołu Sound’n’Grace oraz zabawa taneczna.  

Biblioteka udzieliła w ciągu roku 2018 pomocy finansowej następującym 
organizacjom:  Publiczne Przedszkole w Żerkowie, KGW Chrzan, Sołectwo Pawłowice, OSP 
Żerków, OSP Dobieszczyzna, OSP Komorze, Sołectwo Brzóstków, Sołectwo Żółków, 
Sołectwo Dobieszczyzna, Sołectwo Chrzan, Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie, 
Stowarzyszenie Fair Play, Sołectwo Szczonów, Sołectwo Stęgosz, Sołectwo Lubinia Mała, 
Chór Babie Lato, Związek Emerytów, KGW Żółków, Fundacja Antrejka, SP Komorze 
Przybysławskie, SP Żerków, UKS Komorzanka, Orkiestra dęta MCT, Klubowi Karate  
z Żerkowa, Sołectwo Raszewy. 

 

8. Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne  
w Żerkowie 
Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie jest 

Samorządową Instytucją Kultury, której zadaniem statutowym jest tworzenie, 
upowszechnianie i ochrona wszelkich form działalności w zakresie kultury, turystyki i 
rekreacji. Za całą działalność Ośrodka odpowiada Dyrektor MCT. Ośrodek prowadzi 
działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie Jednostki Kultury oraz rozpoznane 
potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, 
lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Gospodarka 
finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. Do zadań OKiR MCT w zakresie kultury m.in. należą: 
- prowadzenie Orkiestry Dętej, nauka gry na instrumentach muzycznych,  
- prowadzenie Chóru „Babie Lato”, 
- prowadzenie i nauka tańca zespołu Mażoretek.  
OKiR Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie współpracuje również  
z instytucjami i organizacjami takimi jak: 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów – Gminne Koło Żerków, 
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie – koło Żerków, 
- Szkołami i Przedszkolem z gminy, 
- Kołami Gospodyń Wiejskich z całej gminy, 
- Jednostkami OSP. 

Celem działania OKiR MCT jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej 
potrzeby kulturalne mieszkańców oraz promowania kultury w gminie. Realizowane zadania 
mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju kulturalnego mieszkańców. 
Dodatkowo OKiR Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie użycza nieodpłatnie 
sale na potrzeby fundacji i stowarzyszeń pożytku publicznego, działających na terenie 
Gminy Żerków.  

OKiR MCT gospodaruje samodzielnie przydzielonym mieniem oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich 
efektywnego wykorzystania. 
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       Na dzień 31.12.2018 r. OKIR MCT zatrudniał 41 osób (33,63 etatów) w tym:  
3 pracowników młodocianych, 3 pracownice na urlopie wychowawczym, 1 pracownica na 
zasiłku rodzicielskim.  

Przychody i wydatki OKiR MCT w 2018 r. 
W roku 2018 roku przychody pozyskano z prowadzonej działalności w zakresie: usług 
gastronomicznych, usług hotelowych, usług odnowy biologicznej (sauna, fitness), wynajmu 
sal, sprzedaży  produktów, pozostałych usług: kręgielnia, bilard, strzelnica. 
Najwięcej przychodów ze świadczenia usług wypracował dział gastronomii: 1.701.441,51 zł, 
oraz dział hotelarski: 978.624,46 zł. 
Ogółem przychody w roku 2018 wyniosły 3.791.436,83 zł, natomiast wydatki poniesione  
w 2018 roku wyniosły 3.638.133,37 zł. 
 
Opis działalności Orkiestry Dętej, Mażoretek i chóru Babie Lato za 2018 r. 
       W 2018 roku członkowie Orkiestry Dętej i Mażoretki uczestniczyli w różnych 
uroczystościach państwowych, patriotycznych, okolicznościowych oraz religijnych zarówno 
na terenie gminy jak i powiatu. Dodatkowo brali udział w spotkaniach integracyjnych  
z zaprzyjaźnionymi orkiestrami, które odbywały się na terenie Ośrodka.  

Skład Orkiestry Dętej na koniec 2018 roku liczył 29 uczestników, w tym kapelmistrz oraz 
instruktor. Skład Mażoretek na koniec 2018 roku liczył 14 dziewczynek oraz dodatkowo  
jedna osoba, będąca instruktorem nauki tańca. Wszyscy członkowie Orkiestry oraz Mażoretki 
wyposażeni zostali w stroje wizytowe.  

W roku 2018 członkowie Chóru Babie Lato uczestniczyli w występach, festiwalach, 
przeglądach na terenie powiatu jarocińskiego, jak również poza nim. Wykonanie utworów  
i ich poziom oceniane były przez profesjonalne jury, które wnikliwie analizowało każdy 
prezentowany utwór z repertuaru. 

Przez okres od stycznia 2018 do grudnia 2018 Chór Babie Lato uczestniczył w 40-stu 
próbach, które odbywały się w salach na terenie MCT. Odnowiono repertuar wprowadzając 
12 nowych utworów wykonywanych przy akompaniamencie akordeonu. Uszyte zostały nowe 
stroje dla pań i odnowione kamizelki dla panów. Na koniec roku 2018 Chór Babie Lato liczył 
22 członków wraz z instruktorem. Dla usprawnienia pracy Chóru Babie Lato członkowie 
powołali Zarząd Chóru, który od chwili powstania spotykał się 10 razy, a z każdego spotkania 
sporządzony został protokół. W 2018 roku założona została kronika Chóru Babie Lato.  
 

9. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żerkowie 
Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskały 873 osoby, co stanowiło 

8,46 % wszystkich mieszkańców gminy. W  roku 2018 w stosunku do 2017 roku, łączna 
liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 284 osoby. Natomiast 
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 
w stosunku do roku poprzedniego o 68 osób. W przypadku długotrwale korzystających 
z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 170 osób, co oznacza spadek w stosunku do 
roku 2017 o 19 osób. W Gminie Żerków następującymi przyczynami trudnej sytuacji 
życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 
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wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w roku 2018 było kolejno: ubóstwo, 
bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała choroba. 
Pomoc i wsparcie w Gminie Żerków w 2018 roku przyznano decyzją w postaci świadczeń 
pieniężnych 119 osobom, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 131 osobom. Odpłatność 
Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 5 osób. W Gminie w roku ubiegłym 
nie zatrudniono asystentów rodziny, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. Zasiłek 
wychowawczy w roku 2018 pobierały 853 rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba 
ta zmalała o 35 rodzin. Zasiłek rodzinny w roku 2018 pobierało 1011 rodzin.  
W stosunku do roku poprzedniego liczba wzrosła o 68 rodzin.  
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy,  
ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej.  

W roku 2018 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 12 osób w tym: kierownik, główny 
księgowy, pracownicy socjalni – 3 osoby, pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych – 5 osób 
oraz 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy 
społecznej pracowników 5 osób posiadało wykształcenie wyższe, 5 osób wykształcenie 
średnie. Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 1 pracownik 
socjalny. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy 
społecznej.  

W Gminie Żerków środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 
społecznej wyniosły w 2018 roku 15.888.858,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 
poprzedniego zmalał o 404.296,00 zł. Powyższe spowodowane jest wystąpieniem w roku 
2017 zjawiska huraganu i udzielonej z tego tytułu pomocy finansowej w formie zasiłków 
celowych.  
Najwięcej środków wydano na: wypłatę świadczeń wychowawczych, Program 500+, 
świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, a także Program Dobry Start.  
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żerkowie po raz kolejny podjął współpracę 
z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu. W roku 2018 realizowano do dnia 30 
czerwca w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 
2017 oraz od dnia 03.12.2018 r. - Podprogram 2018, którego realizacja jest przewidziana do 
czerwca 2019 r.  

W Gminie Żerków zlecono dwóm organizacjom pozarządowym w trybie działalności 
pożytku publicznego, zadanie w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych.  
Usługi opiekuńcze w Gminie Żerków sprawowane są poprzez zatrudnienie, stosownie do 
potrzeb osób na umowę zlecenie. Nie wystąpiła potrzeba zlecania organizacjom 
pozarządowym wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.  

 
10. Dom Pomocy Społecznej w Raszewach  

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Raszewach w roku 2018r. wyniosły 1.199.949,71 zł. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Raszewach przebywało 
30 mieszkańców, obłożenie wynosiło 100%. 
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS w roku 2018 wynosił 

3.404,49 zł. Na wykonanie dochodów składają się wpłaty z odpłatności za pobyt. W trakcie 
2018 roku dochody z odpłatności za pobyt 30 mieszkańców w DPS wyniosły 1.205.841,46 zł. 
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Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Raszewach były zatrudnione 
22 osoby na 19,375 etatu, w tym: 6 pielęgniarek, 1 terapeutka, 6 opiekunek, 1 kierowca-
opiekun, 1 magazynier-konserwator-opiekun, 1 pracownik gospodarczy, 2 kucharki-
opiekunki, 1 pracownik socjalny, 1 psycholog, główna księgowa i dyrektor. 

 

11. Zakład Aktywno ści Zawodowej „Promyk” w Żerkowie 
Zakład Aktywności Zawodowej Promyk istnieje od 15 grudnia 2005 r., początkowo jako 

zakład budżetowy, z dniem 30.12.2010 r. przekształcony w samorządowy zakład budżetowy. 
Statutowym zadaniem Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób o znacznym  i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  
Średnioroczne zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej Promyk w 2018 roku 

wyniosło 71 osób (47,77 etatów) w tym 54 pracowników niepełnosprawnych (30,77 etatów) 
w działalności produkcyjno-usługowej, 17 osób personelu (17 etatów) w działalności 
obsługowo – rehabilitacyjnej, w tym instruktorzy, rehabilitantka, pielęgniarka, obsługa 
księgowa, kadrowa, administracja oraz kierowcy. W zakładzie na stałe zatrudnione są 52 
osoby niepełnosprawne, natomiast od początku czerwca do końca listopada 2018 r. 
zatrudnione były 2 dodatkowe osoby na czas określony, 30 zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych posiada orzeczenia o znacznym, natomiast 22 osoby o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności.  

W roku 2018 na działalność obsługowo – rehabilitacyjną Zakład otrzymał dofinansowanie 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w kwocie 980 504,00 zł 
oraz dotację celową Województwa Wielkopolskiego w kwocie 106 912,00 zł. Otrzymane 
dofinansowanie wystarczyło jedynie na wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych.   W roku 2018 Zakład otrzymał również z PFRON dodatkowe 
środki w wysokości 45 164,00 zł, które przeznaczone zostały na ubezpieczenie budynku, 
ubezpieczenia komunikacyjne samochodów oraz autobusów, opony do autobusu oraz odzież 
roboczą dla pracowników zakładu, szkolenie rehabilitantki, aktualizację programów 
księgowych, kadrowych, magazynowych oraz klimatyzatory na dział rękodzieła i poligrafii. 
Pozostałe koszty działalności obsługowo – rehabilitacyjnej, w tym wydatki bieżące opłacane 
są ze środków wypracowanych z działalności produkcyjno – usługowej.  Zakres działalności 
gospodarczej obejmuje: poligrafię i niszczenie dokumentów, pralnię  i magiel, utrzymanie  
i pielęgnację zieleni oraz prace porządkowe, rękodzieło oraz kooperację usług różnych, 
wypożyczalnię sprzętu turystycznego i rehabilitacyjnego. Łącznie wpływy z działalności 
gospodarczej w roku 2018 wyniosły 805 393,16 zł.  

Dzięki wypracowanym przychodom Zakład skorzystał również z dofinansowania 
wynagrodzeń pracowników  niepełnosprawnych w systemie SODIR w kwocie 492 938,99 zł. 
Łącznie przychody w roku 2018 wyniosły  2 530 538,88 zł,  natomiast koszty łącznie 
wyniosły 2 462 290,87 zł.  

Zatrudniony w Zakładzie personel realizuje rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą 
oraz sprawuje opiekę nad prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu. Poprzez rehabilitację  
i szkolenia Zakład przygotowuje osoby niepełnosprawne do pełniejszego uczestnictwa  
w procesie pracy i życiu społecznym oraz pomaga w realizacji aktywnego i niezależnego 
życia na miarę ich możliwości. W celu poprawy procesu rehabilitacji społecznej w Zakładzie 
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zatrudniony jest psycholog, natomiast proces prawidłowej rehabilitacji zawodowej wspiera 
doradca zawodowy. 

 
X. Ochrona zdrowia  

Na terenie Gminy Żerków w 2018 roku funkcjonowały 2 Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej w Żerkowie oraz 1 w Dobieszczyźnie. Żadna z placówek nie jest zlokalizowana 
w budynku, który stanowi własność Gminy Żerków. Budynki są przystosowane do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na terenie gminy działają trzy apteki w Żerkowie 
oraz punkt apteczny w Dobieszczyźnie. 
Żaden z podmiotów leczniczych działających na terenie Gminy Żerków nie jest 

zarządzany przez gminę. 
Zrealizowane w 2018 roku programy zdrowotne obsługiwane były przez pracowników 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie. MGOPS w Żerkowie był 
organizatorem bezpłatnych badań profilaktycznych - mammografii (7 terminów) 
przeprowadzonych w ramach programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi,  
z których skorzystało 270 pań. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żerkowie koordynował również program 
badań profilaktycznych:  
- pogadanka z lekarzem specjalistą - 65 osób, 
- badania na krew utajoną w kale - 53 osoby, 
- badanie PSA - 16 mężczyzn, 
- rentgen płuc - 67 osób, 
- spirometria - 63 osoby. 

W ramach środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii zakupiono materiały 
profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży szkolnej oraz materiały 
profilaktyczne o tematyce związanej z dopalaczami dla uczniów szkół podstawowych. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 23 zgłoszenia 
przypadków nadużywania alkoholu. Komisja podjęła działania zmierzające do zobowiązania 
osób uzależnionych do podjęcia leczenia.  
Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi w kwocie 157.092,02 zł 

wydatkowano zgodnie z programem na działalność związaną z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi. 

W ramach działań związanych z ochroną zdrowia, z budżetu Gminy Żerków w 2018 roku 
udzielono następującej pomocy finansowej dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pod nazwą 
„Dostawa karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Powiatowego w Jarocinie”. 
Kwota udzielonej dotacji wyniosła 11.373,62 zł. 

 
XI.  Ochrona przeciwpożarowa  

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy czuwa 8 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w tym dwie w strukturach Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

Jednostki OSP na terenie Gminy Żerków znajdują się w miejscowościach: 
- Bieździadów, 
- Chrzan, 
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- Dobieszczyzna, 
- Komorze Przybysławskie, 
- Ludwinów, 
- Szczonów, 
- Żerków, 
- Żerniki. 

Ogólny stan osobowy OSP z terenu Gminy Żerków w 2018 r. wynosił: 
- 431 członków, 
- 317 mężczyzn w wieku 18 – 65 lat, 
- 19 mężczyzn ponad 65 lat, 
- 78 kobiet, 
- 2 członków wspierających, 
- 15 członków honorowych, 
- 69 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
 
W 2018 r. zorganizowano badania psychotechniczne dla 12 kierowców pojazdów 
uprzywilejowanych oraz wykonano badania lekarskie 27 strażakom. 

Statystyka zdarzeń – podział ogólny (stan na 1 grudnia 2018 r.): 
- pożary  – 27  
- miejscowe zagrożenia – 90 
- alarmy fałszywe – 1 
Razem: 118 wyjazdów 

Statystyka zdarzeń – podział wg jednostek OSP (stan na 1 grudnia 2018 r.) 
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Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania 

OSP Bieździadów 
- pilarka Stihl, 
- buty specjalne gumowe – 4 pary, 
- ubrania specjalne - 4 szt., 
- rękawice - 4 pary, 
- hełm - 4 szt. 

OSP Dobieszczyzna 
- ubrania specjalne - 2 szt., 
- kurtyna wodna, 
- mostek przejazdowy, 
- latarka – 4 szt., 
- parawan, siekiera, 
- łopata – 3 szt.,  
- widły – 4 szt., 
- szpadel – 3 szt. 

 
OSP Komorze 
- parawan. 

 
OSP Szczonów 
- piła do cięcia betonu i stali. 

 
OSP Żerniki  
- ubranie do pracy w wodzie. 
 
Remonty i inwestycje przeprowadzone w 2018 r.: 
- rozpoczęcie rozbudowy garażu OSP Komorze, 
- wykonanie projektu rozbudowy garażu OSP Ludwinów, 
- remont remizy OSP Żerków, 
- wykonanie projektu budowy garażu OSP Żerniki. 

Jednostki OSP zabezpieczały następujące imprezy: 
- Bieg uliczny „Górka Żerkowska”, 
- Przeglądy orkiestr dętych, 
- mecze piłkarskie GKS Żerków, 
- spływy kajakowe, 
- Dni Żerkowa. 
 
Działalność edukacyjno – sportowa: 
- Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje 

miejsko-gminne, 
- Dni otwartych strażnic, 
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- Miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze, 
- Wojewódzkie zawody sportowo – pożarnicze (OSP Ludwinów 2 miejsce), 
- III Turniej piłki nożnej o puchar prezesa zarządu M-G ZOSP RP w Żerkowie, 
- I Turniej tenisa stołowego o puchar stowarzyszenia „Ziemia Żerkowska”, 
- VII Turniej bowlingowy o puchar Dyrektora MCT w Żerkowie. 
 
Działalność kulturalno – wychowawcza obejmowała: 
- dzień dziecka 
- pokazy sprzętu i wyposażenia 
- obchody 90-lecia OSP Komorze  
- obchody 90-lecia OSP Dobieszczyzna 
- udział w uroczystościach państwowych 

 

XII.  Działalność Kół Gospodyń Wiejskich  

Na terenie Gminy Żerków w 2018 r. działało 10 Kół Gospodyń Wiejskich. Panie licznie  
i aktywnie działają w swoich kołach m.in. organizując spotkania dla mieszkańców, 
pomagając w organizacji imprez, uczestnicząc w warsztatach kulinarnych i artystycznych.  

Działania KGW w 2018 r.: 

Koło Gospodyń Wiejskich Chrzan  
- koncert kolęd,  
- Dzień Kobiet,  
- Śpiewać każdy może, 
- opłatek dla Kół Gospodyń Wiejskich, 
- Andrzejki,  
- Wieczornica.  

Koło Gospodyń Wiejskich Szczonów 
- Dzień Kobiet, 
- dożynki – biesiada,  
- Dzień Dziecka, Matki i Ojca, 
- zabawa karnawałowa, 
- spotkanie opłatkowe. 
 
Koło Gospodyń Wiejskich Lubinia Mała  
- 2 spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi, 
- Dzień Matki,  
- Dzień Dziecka, 
- dożynki zorganizowane wspólnie z sołectwem,  
- spotkanie opłatkowe. 

Koło Gospodyń Wiejskich Komorze Przybysławskie 
- posadzenie drzewek przy nowo wybudowanym placu zabaw w Komorzu Przybysławskim,  
- spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi, 
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- Dzień Matki, 
- Dzień Dziecka, 
- Wigilia.  

Koło Gospodyń Wiejskich Raszewy 
- spotkanie noworoczne, 
- Dzień Kobiet, 
- zakończenie lata – wspólnie z sołectwem, 
- otwarcie wiaty przy budynku szkolnym, 
- spotkanie Mikołajkowe. 

Koło Gospodyń Wiejskich Stęgosz 
- spotkanie opłatkowe, 
- zabawa karnawałowa, 
- spotkanie walentynkowe, 
- wyjazd do kina do Poznania, 
- kulinaria, 
- pomoc przy organizacji Dnia Dziecka i Matki, 
- kino „Zerknij Tu”, 
- zabawa andrzejkowa, 
- spotkanie założycielskie KGW. 

Koło Gospodyń Wiejskich Żółków 
- pomoc KGW Żółków w 26 finale WOŚP, 
- Dzień Kobiet KGW Gminy Żerków w MCT, 
- wyjazd do kina, 
- Dzień Kobiet w KGW Żółków,  
- uczestnictwo w Gali Rolnik Roku, 
- pomoc w Akcji "Wesołych Ogrodników" Ogrodu Marzeń, 
- pieczenie ciast, gotowanie, robienie przekąsek na turniej o Puchar Sołtysa, 
- wystawa Stołu Wielkanocnego I miejsce za potrawy i wystrój,  
- uczestnictwo w Śniadaniu Wielkanocnym KGW Wielkopolski w Środzie Wlkp., 
- pomoc w koncercie charytatywnym dla Nastii, 
- ubieranie ołtarza na oktawę Bożego Ciała, 
- pomoc w Wieży Rocka i Szkole Rocka, 
- pomoc w Dniach Żerkowa, 
- zorganizowanie spotkania dla mieszkańców Żółkowa z Dr n.med Dariuszem Godlewskim 

na temat profilaktyki mammografii,  
- wyjazd w góry Sowie, zwiedzanie Świdnicy, Walimskich Sztolni, Rogoźnicy, 
- uczestnictwo w Dożynkach Gminno-Powiatowych w Żerkowie, 
- szkolenie wolontarystyczne w Hermanowie,  
- kolorowe zakończenie lata dla mieszkańców Żółkowa,  
- wyjazd do Muzeum Powstania Wielkopolskiego,  
- turniej bowlingowy KGW Gminy Żerków II miejsce, 
- uczestnictwo w „Zlocie Czarownic na Łysej Górze”, 
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- udział w akcji charytatywnej dla Jakuba, 
- spotkanie przewodniczących KGW Gminy Żerków na sali w Żółkowie, 
- szkolenie z carvingu,  
- uroczystość z okazji Dnia Wolontariusza,  
- spotkanie opłatkowe KGW w Chrzanie, 
- uczestnictwo w Wieczerzy KGW i Środowisk wiejskich Wielkopolski w Grodzisku, 
- zbieranie fantów na WOŚP.  

Koło Gospodyń Wiejskich Prusinów 
- brak organizacji spotkań w 2018 roku. 
 
Koło Gospodyń Wiejskich Dobieszczyzna  
- Dzień Kobiet, 
- Dzień Matki, 
- zabawa taneczna, 
- organizacja choinki dla dzieci przy współudziale ze Szkołą Podstawową,  
- Spotkanie Wigilijne. 

Koło Gospodyń Wiejskich Brzóstków 
- biesiada „Wesele”, 
- zabawa taneczna,  
- Dzień Dziecka – ognisko, 
- wycieczka do Karpacza, 
- Andrzejki, 
- spotkanie integracyjne mieszkańców – ognisko, 
- spotkanie opłatkowe. 


