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Wstęp

Burmistrz  Miasta i  Gminy Września przedkłada „Raport  o  stanie  Miasta i  Gminy Września”  opracowany

na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559

ze zm.). Zgodnie z ww. przepisami ustawy Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy

Września  w roku 2021, w tym realizację polityk, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej we Wrześni. 

W treści Raportu przedstawiono szereg istotnych informacji oraz danych z zakresu działania Gminy Września

oraz  Burmistrza  Wrześni  jako  organu  wykonawczego  gminy.  Pomimo  bardzo  rozległego  zakresu  tematycznego

tego  opracowania  oraz  konieczności  zaprezentowania  często  tylko  najistotniejszych  informacji,  przyczyni

się on do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania wrzesińskiego samorządu, a także dokonania własnych ocen

jego obecnego stanu oraz szans dalszego rozwoju w przyszłości. 

Treść niniejszego Raportu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy

we Wrześni oraz przedstawiona podczas sesji Rady Miejskiej we Wrześni.
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I. Ogólna charakterystyka gminy.

Miasto i Gmina Września leży w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie wrzesińskim.

Września jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej oraz powiatu wrzesińskiego. Sąsiaduje z następującymi gminami:

Czerniejewo,  Dominowo,  Kołaczkowo,  Miłosław,  Nekla,  Niechanowo,  Strzałkowo  i  Witkowo.  Znajduje

się na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych: Poznań – Warszawa (autostrada A2, węzeł

autostradowy, droga krajowa nr 92, linia kolejowa) oraz Gniezno – Jarocin (droga krajowa nr 15 oraz linia kolejowa).

Ponadto przez miasto przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr  432: Września – Środa Wielkopolska – Śrem – Leszno,

oraz nr 442: Września – Pyzdry – Gizałki – Kalisz. Miasto leży na 52°20’ długości geograficznej północnej oraz 17°35’

szerokości geograficznej wschodniej, na wysokości 90 – 100 m n.p.m.

Położenie Miasta i Gminy Września

Taki  układ  komunikacyjny  określa  Wrześnię  jako  istotny  węzeł  drogowy o  znaczeniu  ponadregionalnym.

Dodatkowo drogi gminne tworzą rozbudowaną sieć na terenie miasta, co powoduje, że jest ono dobrze skomunikowane

również na poziomie regionalnym. 

Sieć  osadniczą  gminy tworzy  miasto  Września,  które  położone jest  w jej  środkowej  części  oraz  33  wsie

sołeckie. Powierzchnia miasta i gminy wynosi 221,84 km², z tego na miasto przypadają 12,73 km², a na obszar wiejski

209,11 km².
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Granice Miasta i Gminy Września

Miasto Września pełni funkcję zarówno ośrodka gminnego, jak i powiatowego. Jego główne funkcje to między

innymi rozwój działalności gospodarczej, usługi w zakresie oświaty i kultury o zasięgu ponadregionalnym, a także

stworzenie miejsca sprzyjającemu społeczeństwu. Strategia Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020 określa trzy

podstawowe cele mieszczące się sferze przestrzenno – funkcjonalnej, a są to: zwiększenie potencjału rozwojowego

w oparciu o wewnętrzny kapitał  Miasta i  Gminy Września,  intensyfikacja działań na rzecz rozwoju infrastruktury

technicznej  przy  zachowaniu  wysokiej  jakości  środowiska  przyrodniczego  oraz  poprawa  spójności  społecznej

i przestrzennej.

W ramach struktury osadniczej głównymi funkcjami miasta są: mieszkalnictwo, usługi lokalne i ponadlokalne

(administracja,  oświata,  kultura,  handel,  zdrowie  i  opieka  społeczna).  Funkcje  uzupełniające  spełniają:  działalność

gospodarcza  o profilu  drobnej  wytwórczości,  turystyka  i  wypoczynek.  Biorąc  pod uwagę klasyfikację  ze  względu

na strefy funkcjonalno – krajobrazowe, miasto Września należy do wielofunkcyjnej strefy miejskiej wraz z obszarami

aktywizacji gospodarczej.
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Przez Wrześnię przepływa rzeka Wrześnica. Część miasta leżąca po zachodniej stronie rzeki skupia większość

terenów  przemysłowo  –  usługowych  miasta,  tereny  kolejowe  oraz  tereny  ogródków  działkowych.  Znajdują

się tu również tereny mieszkalne: w dzielnicy miasta o nazwie Sławno oraz osiedle Lipówka.

Po stronie wschodniej znajduje się ścisłe centrum miasta oraz 3 duże osiedla mieszkalne: Krzyża Grunwaldu,

Sokołowskie oraz Tysiąclecia. Na terenie tej części miasta ulokowane są liczne ogródki działkowe, Park im. Dzieci

Wrzesińskich, Targowisko Miejskie. Przy wschodniej granicy Wrześni znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz tereny

przemysłowo – usługowe.

Teren Miasta i Gminy Września objęty jest również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia

27 września 1999 r. ze zmianami.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznacza dla gminy wprowadzanie na

poszczególnych  terenach  miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego,  co  bez  wątpienia  rzutuje  na  ład

przestrzenny zarówno miasta, jak i gminy. Posiadanie studium bez wątpienia wpływa na sferą zarówno funkcjonalną,

jak i przestrzenną. Ponadto spełnia funkcję związaną z rozwojem polityki gospodarczej. 

Ze  względu  na  atrakcyjne  położenie  Miasto  i  Gmina  Września  rozwija  się  dynamicznie  pod  względem

gospodarczym.  Obok  małych  i  średnich  firm  na  terenie  gminy  lokują  swoje  przedsiębiorstwa  światowe  firmy

zatrudniające ponad 6 200 pracowników. 

Na  terenie  Gminy  Września  znajduje  się  kilkanaście  wiodących  firm  zatrudniających  od  kilkudziesięciu

do kilku tysięcy pracowników. Są to między innymi: Volkswagen Poznań Samochody Użytkowe, Inalfa Roof Systems,

Gestamp Polska Sp. z o. o., Mikroma Polska s. a., Aquilla Sp. z o. o., Krispol Sp.   z o. o., Allflex Polska Sp. z o. o.,

Flex Films Europa Sp. z o. o., Techpak Sp z o. o.,  Cenos Sp. z o. o. 

Poniższa tabela przedstawia skalę działania oraz liczbę zatrudnionych pracowników dla ww. firm. Na terenie

miasta odnotowuje się przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży automotive.

Nazwa Firmy Liczba pracowników Branża

Volkswagen Poznań Samochody Użytkowe 3260 Automotive

Inalfa Roof Systems 585 Automotive

Gestamp Polska Sp. z o. o. 801 Automotive

Mikroma s. a. 407 Maszyneria

Aquilla Sp. z o. o. 110 Produkcja tektury falistej

Krispol Sp. z o. o. 195 Konstrukcyjna 

Allflex Polska Sp. z o. o. 200 Znaczniki do identyfikacji zwierząt

Flex Films Europa Sp. z o. o. 292 Produkcja folii spożywczej

Techpak Sp. z o. o. 224 Drukowanie i pakowanie 

Cenos Sp. z o. o. 140 Produkcja spożywcza

12 lutego 2014 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Wrzesińskiej Strefy

Aktywności  Gospodarczej.  7  marca  2014  roku  zostało  podpisane  porozumienie  dotyczące  zasad  współpracy

i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej  Strefy Aktywności  Gospodarczej,  którego stronami byli  Gmina Września,

Wałbrzyska  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna,  Województwo Wielkopolskie,  Powiat  Wrzesiński,  Minister  Gospodarki
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oraz  Polska  Agencja  Informacji  i  Inwestycji  Zagranicznych.  Celem  utworzenia  Wrzesińskiej  Strefy  Aktywności

Gospodarczej  jest  aktywizacja  regionów  w  zakresie  zrównoważonego  rozwoju  społeczno  -  gospodarczego,

przyciągnięcie  do  Strefy  nowych  inwestorów,  podniesienie  poziomu  inwestycji,  zwiększenie  atrakcyjności

inwestycyjnej  tej  części  gminy,  rozwój  przedsiębiorczości,  a  w  konsekwencji  utworzenie  nowych  miejsc  pracy.

Utworzenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej realizuje zadania infrastrukturalne niezbędne do właściwego

przygotowania  terenów  inwestycyjnych.  Zadania  te  obejmują  m.  in.  rozbudowę  sieci  wodno  -  kanalizacyjnej,

przebudowę  i  rozbudowę  układu  komunikacyjnego  dróg  oraz  przebudowę  systemu  rowów  melioracyjnych

wraz z budową zbiornika retencyjnego.

Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej na tle Miasta i Gminy Września

WSAG oddziałuje w następujących aspektach:

a)  ekonomicznym  –  poprzez  pozyskanie  inwestycji,  stworzenie  nowych  miejsc  pracy,  podniesienie  wpływów

z  podatków  oraz  stworzenie  warunków  wzrostu  aktywności  gospodarczej;

b) społecznym – dzięki polepszeniu perspektyw rozwoju lokalnego rynku pracy i społeczeństwa.

Teren WSAG obejmuje 331 ha i zgodnie z intencją stron docelowo wyposażony będzie w pełną infrastrukturę

drogową  oraz  kolejową,  a  także  podjęte  zostaną  inwestycje  w  zakresie  sieci  energetycznej,  gazowej

oraz telekomunikacyjnej.

Obszar  jest  objęty  Wałbrzyską  Specjalną  Strefą  Ekonomiczną.  Inwestorzy  korzystać  mogą  z  pomocy

publicznej  w formie zwolnienia z podatku CIT.

 Według danych Urzędu Miasta i Gminy Września na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba osób zameldowanych

na pobyt stały wynosiła 45 669. W mieście 29 483 osoby (w tym kobiet: 15 595, mężczyzn:  13 888), natomiast na wsi

16 186 (w tym kobiet: 8 148, mężczyzn: 8 038).  Należy zaznaczyć, iż mieszkańców jest znacznie więcej, gdyż wielu
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z nich nie jest zameldowanych w gminie, a w gminach ościennych lub nawet odległych od Wrześni miastach. Liczba

mieszkańców na przełomie lat wzrasta, co związane jest m. in. z korzystną koniunkturą gospodarczą. Powyższe dane

przekładają się także na intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego we Wrześni, co znajduje odzwierciedlenie

w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie najaktualniejszych informacji z Banku Danych Lokalnych

GUS z 2020 r. wynika, że liczba wybudowanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców to 13,90 szt. Września

z powyższym wynikiem wyprzedza takie aglomeracje jak Warszawa czy Poznań.

 W  wyniku  tak  znaczących  zmian  miasto  i  gmina  dostosowuje  warunki  infrastrukturalne  dla  obszarów

koncentracji zarówno w mieście, jak i na wsi. 

Na terenie Miasta i Gminy Września oferuje się również pomoc społeczną. Zadania z tego zakresu realizuje

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.  Zakres zadań placówki regulują ustawy, w tym m. in.:  o świadczeniach

rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

ustawy o systemie oświaty, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zdrowiu psychicznym,

oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Według danych z Ośrodka

Pomocy Społecznej w 2021 roku 2084 rodziny skorzystały ze świadczeń rodzinnych. 

 Według danych Powiatowego Urzędu Pracy liczba na koniec roku 2010 zarejestrowanych osób bezrobotnych

było 2 194, natomiast  na koniec grudnia 2021 roku liczba ta wynosiła 838 osoby (spadek o 1 356 osób).  Rozwój

gospodarczy we Wrześni powoduje znaczny spadek liczby bezrobotnych.

 Władze gminy odpowiedzialne są za prowadzenie na terenie Miasta i Gminy placówek oświatowych, tj. opieki

przedszkolnej  i  szkół  podstawowych.  W ramach  tych  zadań  w sferze  oświaty  gmina  prowadzi  jedno przedszkole

publiczne i dziewięć publicznych szkół podstawowych. 

Warto  zaznaczyć,  że  zarówno na  terenie  miasta,  jak  i  gminy prowadzone jest  9  niepublicznych żłobków,

17  niepublicznych  przedszkoli  i  jedna  niepubliczna  szkoła  podstawowa,  co  stanowi  atrakcyjną  przesłankę

do zamieszkania właśnie w tym mieście. 

Miasto i Gmina Września oferuje także możliwość korzystania z bazy sportowo  – rekreacyjnej obejmującej

między innymi, boiska, hale sportowe, baseny oraz wiele placów zabaw dla dzieci. Najprężniej działającym ośrodkiem

są Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne, które skupiają wokół siebie między innymi basen miejski, stadion

miejski, korty tenisowe, tor rowerowy czy skate park.  

Większość wydarzeń kulturalnych skupiona jest  wokół Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni,  który

stanowi  jednostkę  organizacyjną  Miasta  i  Gminy  Września.  Prowadzi  głównie  działalność  w  zakresie  organizacji

imprez plenerowych, warsztatów muzycznych, a także imprez rozrywkowych na terenie kraju, ale także za granicą.

Obok Wrzesińskiego Ośrodka Kultury prowadzone są także Muzeum Regionalne i  Biblioteka Publiczna we Wrześni,

spełniające zarówno funkcje kulturalne, ale również oświatowe. 

Z powyższych danych wynika, że Września jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem  miejsko – wiejskim.

Dynamika i skala zmian zachodzących w gminie sprawia efektywne jej funkcjonowanie. Strategiczne programowanie

rozwoju  miasta  pozwoliło  zaspokoić  potrzebę  perspektywicznego  i  efektywnego  ujmowania  procesów  lokalnych

przemian, a w rezultacie ich zaspokajania.  Zaznaczyć należy, iż pomimo ciągłego rozwoju Gmina Września cały czas

realizuje postawione sobie cele generując impulsy do jeszcze bardziej dynamicznego zwiększenia swojego potencjału

zarówno gospodarczego, jak i społecznego. 
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II. Informacje inwestycyjne i finansowe.

2.1. Wykonanie budżetu za rok 2021.

            Budżet  Miasta i  Gminy Września na rok 2021 uchwalony został  dnia  17 grudnia 2020 roku Uchwałą

Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

b) ustawy o finansach publicznych,

c) informacji  Ministra  Finansów  o  podstawowych  założeniach  do  budżetu  na  rok  2021  i  wysokości  subwencji

oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,

d) informacji  Wojewody Wielkopolskiego  o  prognozowanych na  2021 dochodach związanych z  realizacją  zadań

z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2021 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej,

e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,

f) analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy

szczególne, obowiązujące od stycznia 2021 roku.

Konstrukcja  budżetu  na  rok  2021  zapewniała  realizację  zadań  bieżących  oraz  kontynuację  prac  inwestycyjnych

i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia

2021 roku przedstawiał się następująco:

Symbol Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % wykonania

A DOCHODY (A1+A2) 264 131 233,35 278 892 971,13 105,59%

A1 Dochody bieżące 257 303 228,25 272 875 778,55 106,05%

A2 Dochody majątkowe 6 828 005,10 6 017 192,58 88,13%

B WYDATKI (B1+B2) 306 583 949,31 259 554 487,57 84,66%

B1 Wydatki bieżące 248 268 907,46 232 530 486,45 93,66%

B2 Wydatki majątkowe 58 315 041,85 27 024 001,12 46,34%

C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -42 452 715,96 19 338 483,56 ------------

D1 Przychody ogółem z tego: 50 058 559,31 50 058 559,31 100,00%

D11 Emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00%

D12
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych w tym:

32 133 116,28 32 133 116,28 100,00%

D13
nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane
środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych

0,00 0,00 0,00%

D13a
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

17 925 443,03 17 925 443,03 100,00%

D2 Rozchody ogółem z tego: 7 605 843,35 680 624,35 8,95%

D21 spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 680 624,35 680 624,35 100,00%

D22 Inne cele 6 925 219,00 0 0,00%
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Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 272.875.778,55 zł co stanowi 106,05 % planu,

2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6.017.192,58 zł co stanowi 88,13 % planu,

3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 232.530.486,45 zł co stanowi 93,66 % planu,

4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 27.024.001,12 zł co stanowi 46,34 % planu.

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie (+) 19.338.483,56  zł przy planowanym deficycie (-) 42.452.715,96 zł.

Zrealizowane  dochody  bieżące  przewyższyły  zrealizowane  wydatki  bieżące  o  kwotę  40.345.292,10  zł  (nadwyżka

operacyjna).

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 50.058.559,31 zł w tym:

1. wolne środki – 32.133.116,28 zł, 

2. niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 

17.925.443,03 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 680.624,35 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz

poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

● z tytułu emisji obligacji komunalnych  - 43.000.000,00 zł

● z tytułu niezwróconych zabezpieczeń należytego wykonania umów – 70.196,72 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła  43.070.196,72 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 32.133.116,28 zł, z czego kwota

24.527.272,93  zł  przeznaczona  jest  na  pokrycie  deficytu,  nadwyżkę  z  lat  ubiegłych  w  kwocie  11.201.096,17  zł,

przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 17.925.443,03  zł.

Na dzień 31 grudnia  2021 roku Gmina  posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 70.196,72 zł.

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2021.

W 2021  roku  Gmina  Września  realizowała  zadania  inwestycyjne  dla  których  łączna  wartość  wydatków

wyniosła  ponad  27  mln  zł.  Realizacja  części  inwestycji  była  możliwa  dzięki  wsparciu  ze  środków zewnętrznych

pozyskanych  w  ramach  takich  programów  jak  Wielkopolski  Regionalny  Program  Operacyjny  na  lata  2014-2020,

Program  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020,  czy  też  Fundusz  Dróg  Samorządowych.  W  ramach

inwestycji kontynuowano działania w zakresie obejmującym m. in.:  

➢ budowę i przebudowę dróg gminnych,

➢ budowę oświetlenia ulicznego,

➢ modernizację świetlic wiejskich,

➢ budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
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➢ budowę i rozbudowę ścieżek,

➢ rozbudowę placów zabaw.

Poniżej przedstawiono realizowane inwestycje. 

1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Psarach Małych 

Zakres rzeczowy: 

➢ budowa instalacji centralnego ogrzewania,

➢ wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej, 

➢ nowe okładziny ścian i podłóg,

➢ nowe pokrycie dachowe,

➢ malowanie pomieszczeń.

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.:  258,7 tys. zł.

Dokumentacja fotograficzna:  

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w obszarze ul. Świętokrzyskiej we Wrześni i Grójeckiej w Przyborkach

Zakres rzeczowy: 

➢ sieć grawitacyjna o łącznej długości 560,0 mb,

➢ sieć tłoczna o łącznej długości 231,2 mb,

➢ 1 tłocznia ścieków.

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.: 872,2 tys. zł.

Dokumentacja fotograficzna:  
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3. Dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Wrześni – etap III

Zakres rzeczowy: 

➢ budowa odcinka obwodnicy od węzła w Gutowie Małym do drogi krajowej nr 15,

➢ budowa ronda turbinowego na drodze krajowej nr 15.

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.: 6,18 mln zł

Dokumentacja fotograficzna:  

4. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Paderewskiego i Cyrkoniową we Wrześni

Zakres rzeczowy: 

➢ jezdnia o nawierzchni bitumicznej wyposażona w system odprowadzania wód opadowych, 

➢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,

➢ oświetlenie uliczne.

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.: 981,3 tys. zł.

Dokumentacja fotograficzna:  
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5. Przebudowa ulicy Ogrodowej na granicy obrębów wsi Bierzglinek oraz Kaczanowo

Zakres rzeczowy: 

➢ jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami o długości 520 mb

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.: 218,8 tys. zł.

Dokumentacja fotograficzna:  

6. Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie

Zakres rzeczowy: 

➢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o długości 160 mb

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.: 194,7 tys. zł.

Dokumentacja fotograficzna:  
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7. Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września 

Zakres rzeczowy: 

➢ budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obszarze ul. Sądowej i Czerniejewskiej we Wrześni,

➢ budowa oświetlenia przejść dla pieszych w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie,

➢ budowa oświetlenia w obszarze ul. Jagodowej we Wrześni,

➢ budowa oświetlenia w obszarze ul. Krzyżagórskich, Hernesa oraz Reja we Wrześni.

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.: 183,7 tys. zł.

Dokumentacja fotograficzna:  
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8. Budowa toalety publicznej w systemie kontenerowym

Zakres rzeczowy: 

➢ kontenerowa toaleta publiczna,

➢ przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektryczne.

Stan zaawansowania inwestycji: zakończona w 2021 r.

Wartość wydatków w 2021 r.: 153,9 tys. zł.

Dokumentacja fotograficzna:  

Szczegółowe  informacje  w  zakresie  zrealizowanych  zadań  inwestycyjnych  znajdują  się  w  sprawozdaniu

rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, o którym mowa w zarządzeniu nr 76 Burmistrza Miasta

i Gminy Września z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2021.

III. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji

księgowej gminy oraz  jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Nabycie  i  zbycie  nieruchomości,  zmiany  udziału  gminy  w  spółkach  oraz  dochody  z  tytułu  wykonywania  prawa

własności i innych praw majątkowych zostały podane za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia wynosi  625 710 346,52 PLN.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Września obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Września

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zakres merytoryczny  Informacji o stanie mienia komunalnego określa art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pod  pojęciem  mienia  komunalnego  Gminy  Września  rozumiane  są  aktywa  trwałe  i  obrotowe,

czyli  kontrolowane  przez  jednostkę  zasoby  majątkowe  o  wiarygodnie  określonej  wartości,  powstałe  w  wyniku

przeszłych zdarzeń.
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Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości składają się na nie:

1. Środki  trwałe  –  rzeczowe  aktywa  trwałe  i  zrównane  z  nimi,  o  przewidywanym  okresie  ekonomicznej

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza

się do nich w szczególności:

a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle  i budynki, a także będące odrębną

własnością lokale,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie -  rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie

ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

3. Wartości  niematerialne  i  prawne  –  rozumie  się  przez  to  nabyte  przez  jednostkę,  zaliczane  do  aktywów

trwałych,  prawa  majątkowe  nadające  się  do  gospodarczego  wykorzystania  o  przewidywanym  okresie

ekonomicznej  użyteczności  dłuższym  niż  rok,  przeznaczone  do  używania  na  potrzeby  jednostki,

a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

4. Aktywa obrotowe -  w tym:

a)  aktywa rzeczowe – przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu

normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b)  aktywa finansowe – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego

lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c)  należności krótkoterminowe – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności

z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia

bilansowego,

d) rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

• dane  o  innych  niż  własność  praw  majątkowych  (w  tym  dane  o  ograniczonych  prawach  rzeczowych,

użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);

• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;

• dane  o  dochodach  uzyskanych  z  tytułu  wykonywania  prawa  własności  i  innych  praw  majątkowych

oraz z wykonywania posiadania;

• inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Majątek  komunalny  przedstawiono  zgodnie  z  układem  aktywów  zawartych  w  załączniku  nr  5

do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie  rachunkowości oraz planów kont dla

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów

budżetowych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyceny aktywów stanowiących majątek komunalny dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości.
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W  rzeczowych  aktywach  trwałych  uwzględniono  klasyfikację  rodzajową  środków  trwałych  określoną

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie  klasyfikacji środków trwałych (KŚT).

    Informację o stanie mienia komunalnego  opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem

z wykonania Budżetu Miasta i  Gminy Września za rok 2021 Radzie Miejskiej  we Wrześni oraz Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej w Poznaniu.

W Gminie Września funkcjonują następujące jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) Samorządowe Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 6 we Wrześni,

2) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie,

3) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej,

4) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie,

5) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku,

6) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie,

7) Publiczne Przedszkole Nr 6 we Wrześni,

8) Ośrodek Pomocy Społecznej,

9) Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne we Wrześni,

10) Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Mienie jednostek organizacyjnych Gminy Września,  które na mocy odrębnych przepisów mają osobowość

prawną nie stanowi mienia Gminy Września – jako jednostki  samorządu terytorialnego.  Mienie to  stanowi jednak

element mienia komunalnego, stąd dodatkowo opisano stan – mienia osób prawnych w Gminie Września.

W Gminie Września funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną:

1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni,

2) Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,

3) Wrzesiński Ośrodek Kultury.

1. Zestawienie   majątku   Gminy.

Wartość mienia komunalnego Gminy Września wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi   625 710 346,52 zł.

Oznacza to  zwiększenie wartości  majątku Jednostki  Samorządu Terytorialnego,  jaką jest  Gmina Września o kwotę

1 747 386,51 zł, tj. o 0,28 %  w stosunku do wartości majątku na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wartość netto majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawiają tabele nr 2 - 5.

lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2020 r.

(PLN)

stan na 31.12.2021 r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 583 102 579,94 584 194 897,28

II. AKTYWA  OBROTOWE 40 860 380,07 41 515 449,24

MAJĄTEK  OGÓŁEM 623 962 960,01 625 710 346,52

Tabela nr 1: wartość netto majątku Gminy Września.

17



Szczegółowe  zmiany  poszczególnych  aktywów  Gminy  w  okresie  od  1  stycznia  2021  r.  do  31  grudnia  2021  r.

oraz strukturę składników aktywów Gminy w układzie podmiotowym prezentują poniższe  tabele:

jednostka dysponująca mieniem wartość brutto na 

31.12.2020 r.

wartość brutto                      

na 31.12.2021 r.

umorzenie do 31.12.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 590 564 136,41 604 693 892,76 150 020 079,14

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni 11 135 214,03 11 133 927,03 4 184 604,76

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni 111 265,85 8 833 188,75 354 171,96

Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni 9 068 812,40 9 164 373,35 4 684 421,53

Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie 3 434 166,60 3 434 166,60 1 319 110,11

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni 3 996 958,55 3 890 887,10 1 826 864,55

Szkoła Podstawowa w Otocznej 4 570 442,34 4 581 618,24 1 551 281,27

Szkoła Podstawowa w Marzeninie 1 192 848,67 1 192 848,67 755 138,99

Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku 8 084 191,68 8 084 191,68 3 619 258,81

Przedszkole Nr 6 we Wrześni 769 227,09 769 227,09 551 385,51

Ośrodek Pomocy Społecznej 510 637,45 477 734,11 231 290,57

Szkoła Podstawowa w Kaczanowie 8 344 729,14 8 344 729,14 2 412 791,38

Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne 23 128 726,64 23 164 202,06 8 411 862,78

Warsztaty Terapii Zajęciowej 751 638,48 828 915,09 103 128,74

razem: 665 662 995,33 688 593 901,67 180 025 390,10

Tabela nr 2: "mienie w grupach 0-8" brutto – jednostki budżetowe.

jednostka dysponująca mieniem wartość brutto na 

31.12.2020 r.

wartość brutto na 

31.12.2021 r.

umorzenie do 31.12.2021 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 666 914,69 655 748,70 215 080,50

Muzeum Regionalne we Wrześni 647 498,92 609 630,12 250 435,56

Wrzesiński Ośrodek Kultury 805 205,85 840 205,85 452 751,31

razem: 2 119 619,46 2 105 584,67 918 267,37

Tabela nr 3: "mienie w grupach 0 -8" brutto – samorządowe instytucje kultury.

jednostka dysponująca mieniem wartość brutto na 

31.12.2020 r.

wartość brutto na 

31.12.2021 r.

umorzenie do 31.12.2021 r.

Urząd  Miasta i Gminy 677 659,47 722 769,23 625 030,57

Jednostki oświatowe 43 105,94 43 105,94 43 105,94

Ośrodek Pomocy Społecznej 7 954,40 7 954,40 7 954,40

Wrzesińskie Obiekty Sportu i Rekreacji 0,00 0,00 0,00

Samorządowe Instytucje Kultury 43 379,23 43 379,23 37 879,23
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Warsztaty Terapii Zajęciowej 0,00 0,00 0,00

razem: 772 099,04 817 208,80 713 970,14

Tabela nr 4: "wartości niematerialne i prawne" ( umarzane stopniowo).

W roku 2021 odnotowano wzrost wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji w czasie

w  wysokości  45 109,76  zł.  W  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  zakupiono  system  do  uwierzytelniania

użytkowników –  21  653,73  zł,  aplikację  mobilną  służącą  wdrożeniu  usług  transportowych  door-to-door  dla  osób

z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 11 456,00 zł (dofinansowanie z PFRON),  film o Kampanii Wrzesińskiej –

12 000,00 zł.

lp. wyszczególnienie

wartość  brutto (PLN) wartość zużycia (PLN) wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. gr. 0 - grunty 124 847 771,77 52 655,50 124 795 116,27

2. gr. I - budynki i lokale 126 789 689,73 38 481 657,97 88 308 031,76

3. gr. II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 423 145 164,52 130 492 382,13 292 652 782,39

4. gr. III - kotły i maszyny energetyczne 304 111,50 106 078,81 198 032,69

5. gr.  IV - maszyny, urządzenia i  aparaty ogólnego

zastosowania

3 729 334,17 3 193 644,76 535 689,41

6. gr.  V  -  specjalistyczne  maszyny,  urządzenia  i

aparaty

587 497,24 329 579,44 257 917,80

7. gr. VI - urządzenia techniczne 3 791 985,52 2 738 684,26 1 053 301,26

8. gr. VII - środki transportu 5 019 265,66 3 743 522,28 1 275 743,38

9. gr.  VIII  -  narzędzia,  przyrządy,  ruchomości  i

wyposażenie

2 484 666,23 1 805 452,32 679 213,91

MAJĄTEK  OGÓŁEM 690 699 486,34 180 943 657,47 509 755 828,87

Tabela nr 5: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Gminie Września ogółem wg stanu na  31.12.2021 roku (Urząd + jednostki

budżetowe + samorządowe instytucje kultury).

2. Zestawienie  majątku  na stanie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Wartość  mienia  będącego  na  stanie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  na  dzień  31  grudnia  2021  r.  wynosi

552 259 013,27 zł. Oznacza  to  zmniejszenie  wartości  majątku w Urzędzie  Miasta  i  Gminy we Wrześni  o  kwotę

5 345 167,78 zł, tj  o 0,96 %  w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zwiększenie wystąpiło głównie po stronie aktywów trwałych. Największy wzrost odnotowano w grupach 0 - 2 środków

trwałych.  Niewielkie  zwiększenie  odnotowano  także  w  grupie  aktywów  obrotowych  i  dotyczy  głównie  wartości

należności jednostki z tytułu dostaw towarów i usług.
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lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2020 r.

(PLN)

stan na 31.12.2021 r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 534 114 921,82 528 546 529,95

II. AKTYWA  OBROTOWE 23 489 259,23 23 712 483,32

MAJĄTEK  OGÓŁEM 557 604 181,05 552 259 013,27

Tabela nr 6: wartość netto majątku na stanie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą  nieruchomości,

które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące

przedmiotem użytkowania wieczystego.

Nieruchomości  wchodzące  w  skład  zasobu,  służące  realizacji  zadań  własnych  gminy,  zarządzane

są bezpośrednio przez gminę jak i gminne jednostki organizacyjne posiadające i nieposiadające osobowości prawnej.

Gospodarowanie  przez  jednostki  odbywa  się  w  związku  z  oddaniem  nieruchomości  w  użyczenie,  trwały  zarząd,

użytkowanie.  Nieruchomości  niewykorzystywane  do  realizacji  zadań  własnych  gminy  są  przedmiotem  najmu,

dzierżawy, użyczenia na rzecz osób prawnych i fizycznych. Ponadto nieruchomości zasobu obciążone są ograniczonymi

prawami rzeczowymi takimi jak: służebność drogowa, służebność przesyłu, użytkowanie, itp.

Grupa 0 – Grunty.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Września na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 123 150 454,78  zł.

grunty, w tym: wartość

w granicach administracyjnych miasta 48 542 059,88

poza granicami miasta - wieś 43 952 137,01

w wieczystym użytkowaniu 30 422 558,03

prawo użytkowania wieczystego SP 233 699,86

razem: 123 150 454,78

 tabela nr 7: "mienie w grupach 0".

Zwiększenie wartości gruntów komunalnych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło

4  316  606,50 zł.  Wpływ  na  zmianę  wartości  gruntów  mają  ich  nabycia  (  +  5  093  591,38  zł  )  jak  i  sprzedaż

( - 776 984,88 zł ). Największe zmiany w stanie gruntów w roku 2021 wystąpiły zarówno w obrębie miasta, jak i wsi.

Zwiększenie w obrębie miasta wyniosło 1 456 382,08 zł, a 3 006 009,60 zł na wsiach.

Nabycia  nieruchomości  w  roku  2021  związane  były  przede  wszystkim  z  prowadzonymi  przez  Gminę  Września

inwestycjami drogowymi.

Gmina Września posiada także grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu o łącznej wartości – 233 699,86 zł,

które podlegają rocznej amortyzacji w wysokości 5% w skali roku.

lp. środek trwały - grunty pow. (ha) wartość na 31.12.2020 wartość na 31.12.2021

1. Grunty w trwałym zarządzie na wsi 13,9769 147 630,95 147 630,95
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2. Grunty w trwałym zarządzie w mieście 10,3728 2 061 384,48 2 416 252,06

razem: 2 209 015,43 2 563 883,01

Tabela nr 8 "grunty gminne przekazane w trwały zarząd".

Grunty  gminne  przekazane  w  trwały  zarząd  widnieją  w  ewidencji  księgowej  urzędu  na  koncie

pozabilansowym  –  092  „Nieruchomości  w  trwałym  zarządzie”.  Ewidencja  bilansowa  występuje  w  jednostkach

organizacyjnych Gminy, które stosownymi decyzjami otrzymały nieruchomości gruntowe w trwały zarząd.  W roku

2021 decyzją nr WGA.6844.1.2021 z dnia 22 września 2021 r. Burmistrz Miasta  i Gminy Września przekazał w trwały

zarząd  nieruchomość  gruntową  o  pow.  0,0822  ha  położoną  we  Wrześni  przy  ul.  Kosynierów  oraz  oraz  decyzją

nr WGA.6844.3.2021 z dnia 22 września 2021 r.  nieruchomość gruntową o pow. 1,9323 ha położoną we Wrześni

przy ul. Leśnej na rzecz Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych.  

Wartość przekazanych gruntów na rzecz ww. jednostki budżetowej to  410 356,00 zł. 

Decyzją  nr  WGA.6844.2.2021  z  29  lipca  2021  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wygasił  trwały  zarząd

nieruchomości  gruntowej  o  pow.  1638 m2,  położonej  we Wrześni  przy  ul.  Kosynierów 1  Wrzesińskim Obiektom

Sportowo- Rekreacyjnym we Wrześni. Wartość gruntów dla których wygasł trwały zarząd to 54 201,42 zł. 

W  2021  r.  decyzją  nr  WGA.6844.5.2021  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wygasił  również  trwały  zarząd

nieruchomości  gruntowych o pow. 0,0704 ha, o powierzchni 0,0566 ha oraz o powierzchni  0,0017 ha położonych

we Wrześni w rejonie ul. Szkolnej 1, Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni. 

Wartość nieruchomości gruntowych dla których wygasł trwały zarząd ww. jednostce budżetowej to  1 287,00 zł.

Grupa I – Budynki i lokale.

Gmina  Września  zarządza  budynkami,  lokalami  oraz  budowlami  komunalnymi  o  łącznej   wartości

62 814 565,03 zł , w tym:

  

nazwa grupy stan na 1.01.2021 r. zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2021 r.

Budynki administracyjno - usługowe 48 464 272,82 323 853,99 8 652 922,36 40 135 204,45

Budynki i lokale mieszkalne 6 925 739,02 0,00 148 059,22 6 777 679,80

Budynki gospodarcze 355 248,77 0,00 0,00 355 248,77

Budynki -  świetlice wiejskie 8 169 021,17 257 345,48 0,00 8 426 366,65

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych 286 001,06 0,00 0,00 286 001,06

Lokale użytkowe 2 941 383,98 24 040,28 0,00 2 965 424,26

Garaże 196 187,32 144 000,00 0,00 340 187,32

Wiaty przystankowe, garażowe 245 014,63 0,00 0,00 245 014,63

Pozostałe budowle 3 110 725,22 172 712,87 0,00 3 283 438,09

razem: 70 693 593,99 921 952,62 8 800 981,58 62 814 565,03

Tabela nr 9: podział środków trwałych w ramach grupy I.
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lp. środek trwały - budynek pow. (m2) wartość brutto na 31.12.2021

1. budynek administracyjno - użytkowy przy ul. Chopina 9 1 091,7 1 280 509,54

2. budynek administracyjny przy ul. Ratuszowej 1 1 248,9 5 599 849,88

3. budynek administracyjno – użytkowy przy ul. Rynek 19-20 832,63 3 613 721,34

4. budynek użytkowy przy ul. Chopina 8 239,41 1 901 961,71

5. budynek użytkowy przy ul. Witkowskiej 3 280,00 1 275 423,29

6. budynek użytkowy przy ul. Słowackiego 54 864,58 733 799,03

7. budynek użytkowy przy ul. Kilińskiego 9 722,84 508 365,85

8. budynek użytkowy przy ul. Sikorskiego 38 1 297,99 442 425,79

9. budynek użytkowy – archiwum przy ul. Sikorskiego 36 120,90 204 486,63

10. budynek użytkowy w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20 434,40 266 675,98

11. budynek użytkowy przy ul. 3 Maja 612,06 263 230,76

12. budynek użytkowy przy ul. Gnieźnieńskiej 23B 159,40 367 173,96

13. budynek użytkowy przy ul. Gnieźnieńskiej 32 254,04 164 512,53

14. kaplica cmentarna przy ul. Kościuszki 156,10 21 652,52

15. budynek użytkowy po szkole w Grzybowie 404,34 309 446,09

16. budynek – Amfiteatru w Parku miejskim 365,26 266 694,35

17. budynek inwentarski dla wielbłądów 86,04 206 161,29

19. budynek użytkowy – Szalety miejskie 56,00 176 690,97

20. budynek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni 1 257,00 9 757 071,98

21. sala sportowa przy SSP w Kaczanowie 1 078,43 3 424 511,80

22. sala sportowa przy SSP Nr 3 we Wrześni 1 390,60 3 776 740,36

23. sala sportowa przy SSP Nr 2 we Wrześni 1 078,43 4 591 662,44

24. budynek użytkowy po SSP Nr 4 we Wrześni 1 071,60 282 141,56

25. budynek handlowo – usługowy Gutowo Wielkie 113,19 113 523,00

26. budynek mieszkalno – usługowy przy Rynek 11 1 250,00 569 527,20

27. Budynek SSP 3 - chodnik 58,00 17 244,60

razem: 40 135 204,45

Tabela nr 10: "wykaz budynków administracyjno - usługowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Września".

Wartość w grupie  budynków administracyjno -  usługowych w odniesieniu do roku 2020 zmniejszyła się  o  kwotę

8 329 068,37 zł.  W roku 2021 wartość mienia w tej grupie zwiększyła się o kwotę 323 853,99 zł, tj. modernizację

budynku  biurowego  przy  ul.  Ratuszowej  1  oraz  nabycie  budynku  handlowo  usługowego  w  Gutowie  Wielkim

(akt notarialny nr 6085/2021  z 30 grudnia 2021 r.).  W analizowanym roku przekazano nowo wybudowane skrzydło

budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni – wraz z pierwszym wyposażeniem o łącznej wartości 8 652 922,36 zł.
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Zestawienie  (nr  11)  -  informacja  w  sprawie  zasobu  mieszkaniowego  wchodzącego  w  skład  mienia

komunalnego Gminy Września: na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Września posiadała budynki i lokale mieszkalne

o  łącznej  wartości  6  777 679,80  zł,  w  stosunku do  roku 2020 zasoby  mieszkaniowe zmniejszyły  się   o  wartość

148 059,22 zł. Na zmniejszenie wartości tej grupy nieruchomości wpłynęła sprzedaż lokali mieszkalnych:w roku 2021

sprzedano 13 lokali mieszkalnych o łącznej wartości księgowej 148 059,22 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty wobec

ich dotychczasowych najemców.

Zasób mieszkaniowy stanowią lokale znajdujące się:

1) w budynkach będących w 100% własnością gminy,

2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,

3) w innych budynkach, których gmina jest posiadaczem samoistnym.

Na  dzień  31  grudnia  2021  r.  w  skład  zasobu  mieszkaniowego  Gminy  Września  wchodziło  291  lokali

mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 12 215,59 m², w tym:

1) 186 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 7 557,58 m² w 37 budynkach stanowiących w 100% własność gminy,

2) 97 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4 331,35 m² w 47 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,

3) 8 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 326,66 m² w 1 innym budynku.

Na  dzień  31  grudnia  2021  r.  gmina  posiadała  5  pomieszczeń  tymczasowych,  o  łącznej  pow.  użytkowej

102,64 m² usytuowanych w budynku położonym w Gonicach  2 oraz  w budynkach przy  ul.  Wiśniowej  81  i  81A

we Wrześni, przeznaczonych dla osób, którym gmina zobowiązana jest wskazać takie pomieszczenia wobec toczącego

się postępowania egzekucyjnego.

lp. środek trwały - lokalizacja pow. m² stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2021

1. lokal we Wrześni, ul. Kościelna 13 40,70 87 742,00 87 742,00

2. lokal we Wrześni, ul. Fromborska 24 30,9 7 968,00 7 968,00

3. lokal handlowy we Wrześni, ul. Warszawska 7 49,75 144 680,00 144 680,00

4. lokal handlowy we Wrześni, ul. Warszawska 7 92,01 269 760,00 269 760,00

5. lokal usługowy we Wrześni, ul. Warszawska 7 50,27 40 700,00 40 700,00

6. lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 16A 12,09 8 890,00 8 890,00

7. lokal handlowy we Wrześni, ul. Kosynierów 1A 85,00 85 420,00 85 420,00

8. lokal usługowy we Wrześni, ul. Batorego 8 21,00 15 260,00 15 260,00

9. lokal usługowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 23 38,79 22 720,00 22 720,00

10. lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 4 24,30 38 490,00 38 490,00

11. lokal handlowy we Wrześni, ul. Miłosławska 4 26,60 77 570,00 77 570,00

12. lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 6 30,90 93 380,00 117 420,28

13. lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 5 36,10 34 040,00 34 040,00

14. lokal handlowy we Wrześni, ul. Warszawska 2 172,70 273 450,00 273 450,00

15. lokal usługowy we Wrześni, ul. Warszawska 31 17,90 9 540,00 9 540,00

16. lokal handlowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 4 51,16 129 770,00 129 770,00

17. lokal handlowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 4 37,37 90 830,00 90 830,00
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18. lokal handlowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 30 160,40 363 980,00 363 980,00

19. lokal usługowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 30 34,70 79 410,00 79 410,00

20. lokal usługowy we Wrześni, ul. Koszarowa 5 27,04 36 270,00 36 270,00

21. lokal usługowy we Wrześni, ul. Koszarowa 5 36,90 48 200,00 48 200,00

22. lokal handlowy we Wrześni, ul. Sienkiewicza 19 25,10 74 550,00 74 550,00

23. lokal handlowy we Wrześni, ul. Sienkiewicza 19 63,20 271 504,33 271 504,33

24. lokal usługowy we Wrześni, ul. Sienkiewicza 19 12,10 16 180,00 16 180,00

25. lokal handlowy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 9 66,50 167 700,00 167 700,00

26. lokal handlowy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 9 76,63 195 000,00 195 000,00

27. lokal usługowy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 22 24,70 29 300,00 29 300,00

28. lokal usługowy w Marzeninie, ul. Parkowa 4 9,00 4 550,00 4 550,00

29. lokal usługowy w Kaczanowie, ul. Kaliska 50 22,60 14 170,00 14 170,00

30. lokal usługowy we Wrześni, ul. Wrocławska 32B 198,90 171 989,65 171 989,65

31. lokal handlowy w Chociczy Małej 2 100,00 20 730,00 20 730,00

32. lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 5 20,70 17 640,00 17 640,00

razem: 2 941 383,98 2 965 424,26

Tabela nr 12:  lokale użytkowe.

Ogółem Gmina  Września  na  dzień  31  grudnia  2021  r.  dysponowała  63  lokalami  użytkowymi  w mieście

i 7 lokalami na wsiach, z czego 62 lokale usytuowane są w budynkach mieszkalnych lub administracyjno – biurowych.

Wartość lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do roku 2020 wzrosła o kwotę 24 040,28 zł

brutto -  modernizacja lokalu użytkowego we Wrześni przy ul. Miłosławskiej 6.

lp. środek trwały - położenie pow. lokalu wartość budynku na 31.12.2021

1. Świetlica wiejska w Marzeninie 321,00 321 925,78

2. Świetlica wiejska w Kaczanowie 372,10 215 262,78

3. Świetlica wiejska w Węgierkach 478,90 147 762,09

4. Świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej 232,50 57 020,96

5. świetlica wiejska w Psarach Małych 216,80 361 872,57

6. Świetlica wiejska w Psarach Polskich 492,20 566 520,70

7. Świetlica wiejska w Słomowie 320,7 331 323,45

8. Świetlica wiejska w Sędziwojewie 433,80 292 035,45

9. Świetlica wiejska w Obłaczkowie 301,70 292 904,36

10. Świetlica wiejska w Gozdowie 501,8 685 160,57

11. Świetlica wiejska w Osowie 188,40 26 963,74

12. Świetlica wiejska w Bierzglinku 146,52 628 956,83

13. Świetlica wiejska w Chwalibogowie 194,50 465 378,93
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14. Świetlica wiejska w Gonicach 70,55 162 263,50

15. Świetlica wiejska w Goniczkach 59,00 112 886,94

16. Świetlica wiejska w Gutowie Małym 182,2 534 326,96

17. Świetlica wiejska w Kleparzu 168,26 1 949 537,33

18. Świetlica wiejska w Sobiesiernie 227,80 449 600,69

19. Świetlica wiejska w Sołecznie 63,30 102 911,87

20. Świetlica wiejska w Stanisławowie 95,00 228 867,26

21. Świetlica wiejska w Strzyżewie 144,40 242 320,74

22. Świetlica wiejska w Chociczy Wielkiej 203,86 250 563,15

razem: 8 426 366,65

Tabela nr 13: "wykaz świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Września".

Wartość  budynków świetlic  wiejskich  na dzień  31 grudnia  2021 r.  w odniesieniu  do  roku 2020 wzrosła  o  kwotę

257 345,48 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej w Psarach Małych.

lp. środek trwały - lokalizacja pow. wartość na 31.12.2020 wartość na 31.12.2021

1. OSP Kaczanowo - wolnostojący 280,00 41 750,49 41750,49

2. OSP Gozdowo 52,00 244 250,57 244 250,57

razem: 286 001,06 286 001,06

Tabela nr 14: "gmina posiada na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych".

Na  terenie  Gminy  Września  funkcjonuje  5  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  z  których  dwie

zlokalizowane są w budynkach świetlic wiejskich w  Marzeninie i Węgierkach, jedna na terenie miasta (PSP Września),

natomiast dwie  jednostki w budynkach wolnostojących ( remiza ) w Kaczanowie i Gozdowie.

lp. środek trwały - lokalizacja ilość stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2021

1. Wiata przystankowa w Kaczanowie 1 4 000,00 4 000,00

2. Wiata przystankowa w Chociczce 2 9 003,60 9 003,60

3. Wiata przystankowa w Nowej Wsi Król. 3 13 701,80 13 701,80

4. Wiata przystankowa w Ostrowie Szlach. 1 4 500,00 4 500,00

5. Wiata przystankowa w Neryngowie 1 4 499,99 4 499,99

6. Wiata przystankowa w Osowie 2 9 099,99 9 099,99

7. Wiata przystankowa w Gozdowie 1 4 500,00 4 500,00

8. Wiata przystankowa w Gutowie Małym 1 4 600,00 4 600,00

9. Wiata magazynowa we Wrześni, ul. Sikorskiego 38 1 4 545,33 4 545,33

10. Wiata przystankowa W-7 w Bierzglinku 1 4 000,00 4 000,00

11. Wiata przystankowa W-7 w Stanisławowie 2 8 440,42 8 440,42
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12. Wiaty przystankowe  we Wrześni 8 73 786,82 73 786,82

13. Wiaty przystankowe  w Gulczewie 1 4 440,42 4 440,42

14. Wiata przystankowa w Białężycach 1 4 440,42 4 440,42

15. Wiata przystankowa w Sobiesierni 1 4 440,43 4 440,43

16. Wiata drewniana w Wódkach 1 13 952,99 13 952,99

17. Wiata drewniana w Chociczy Małej 1 13 953,00 13 953,00

18. Wiata  przystankowa  3  modułowa  we  Wrześni,  ul.  Szosa

Witkowska

1 10 524,42 10 524,42

19. Pawilon z parkingiem w Grzybowie 1 48 585,00 48 585,00

razem: 31 245 014,63 245 014,63

Tabela nr 15: Wiaty  przystankowe, magazynowe.

W roku 2021 w powyższej podgrupie nie wystąpiły żadne zmiany w ich wartości.

lp. środek trwały - lokalizacja ilość stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2021

1. garaże przy ulicy Miłosławskiej 5 we Wrześni 4 40 411,00 40 411,00

2. garaże przy ulicy Miłosławskiej 16A we Wrześni 1 361,00 361,00

3. garaże przy ulicy Warszawskiej 26B we Wrześni 2 35 932,00 35 932,00

4. garaże przy ulicy Warszawskiej 30-31 we Wrześni 1 9 805,00 9 805,00

5. garaże w budynku przy ul. Rynek 11 we Wrześni 3 109 678,32 109 678,32

6. garaże przy ulicy Miłosławskiej we Wrześni 8 0,00 144 000,00

razem: 11 196 187,32 340 187,32

Tabela nr 16: Garaże.

W podgrupie – garaże – w roku 2021 przyjęto na stan 8 garaży – budynek garażowy przy ul. Miłosławskiej we Wrześni

o łącznej wartości 144 000,00 zł.

lp. środek trwały - lokalizacja pow. m² stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2021

1. budynek w Chociczy Wielkiej 7 55,8 19 136,00 19 136,00

2. budynek w Chociczy Wielkiej 21 56,85 11 536,00 11 536,00

3. budynek w Kleparzu 31 45,00 1 980,00 1 980,00

4. budynek przy cmentarzu komunalnym we Wrześni 36,70 20 045,65 20 045,65

5. budynek we Wrześni, ul. Słowackiego 39 46,00 7 023,58 0,00

6. budynek gospodarczy przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni 178,64 267 516,12 267 516,12

7. Budynek gospodarczy przy ul. Kościuszki 88 we Wrześni 23,23 12 393,00 12 393,00

8. Budynek gospodarczy w Gozdowie 33,65 22 642,00 22 642,00

razem: 355 248,77 355 248,77

Tabela nr 17:  Budynki gospodarcze.
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W roku 2021 w powyższej podgrupie nie wystąpiły żadne zmiany w ich wartości.

lp. środek trwały - lokalizacja pow. m² stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2021

1. Tunel strzelniczy 74,50 50 111,00 50 111,00

2. Toaleta publiczna bezdotykowa x 111 810,59 111 810,59

3. Toaleta publiczna na cmentarzu komunalnym x 73 490,00 73 490,00

4. Toaleta publiczna – Park im. J. Piłsudskiego we Wrześni x 110 876,19 110 876,19

5. Magazyn wyrobów gotowych – ul. Leśna 491,00 247 574,55 247 574,55

6. Magazyn wyrobów gotowych – ul. Leśna 756,00 396 299,07 396 299,07

7. Magazyn stali – ul. Leśna 270,00 120 931,40 120 931,40

8. Zasiek na żużel (budynek) – ul. leśna 326,20 14 827,15 14 827,15

9. Budynek stacji obsługi samochodów z garażami – ul. Leśna 926,60 1 069 059,75 1 069 059,75

10. Obiekt wystawowy – makieta kolejki wąskotorowej 32,40 744 600,66 744 600,66

11. Budynek – zaplecze szatniowo - sanitarne w Sokołowie 171 144,86 171 144,86

12. Toaleta publiczna – ul. Gnieźnieńska 0,00 125 173,37

13. Kontener 6x3 Schronisko dla zwierząt 0,00 47 539,50

razem: 3 110 725,22 3 283 438,09

Tabela nr 18:  Pozostałe budowle.

Zwiększenie wartości w tej podgrupie wynosi  172 712,87zł.

Przyjęto  na stan  środków trwałych  w gr.  I  samoobsługową toaletę  publiczną  przy  ul.  Gnieźnieńskiej  we Wrześni

na działce nr 1078/1,3  oraz kontener z podłączonymi mediami na terenie  Schroniska dla zwierząt we Wrześni.

Własność gminy stanowią także budynki, w których mieszczą się gminne jednostki budżetowe, a będące w zarządzie

dyrektorów tych jednostek.

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną JST.

Budynki w trwałym zarządzie widnieją w ewidencji księgowej Urzędu na koncie pozabilansowym 092 – budynki.

lp. środek trwały - lokalizacja pow.  m² wartość budynku na 31.12.2021

1. SSP  Nr  3  –  budynek  po  Zespole  Szkół  Nr  1  we  Wrześni,  ul.

Kosynierów 32

1 659,72 998 771,71

2. SSP  Nr  6  –  budynek  po  Gimnazjum  Nr  w  -  we  Wrześni,  ul.

Słowackiego 41

9 902,20 4 614 576,18

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1 4 572,53 4 282 253,78

4. Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni, ul. Batorego 8 2 123,73 425 580,44

5. Przedszkole Nr 6 we Wrześni, ul. Zielonogórska 17 980,00 587 747,38

6. Wrzesińskie  Obiekty  Sportowo-Rekreacyjne  we  Wrześni,  ul.

Gnieźnieńskiej 4 458,78

254 039,00
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7. Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni, ul. Sikorskiego 36 903,74 388 772,00

8. Szkoła Podstawowa w Kaczanowie 2 500,00 4 689 248,72

9. SSP w Otocznej 2 019,58 1 880 308,38

10. SSP w Nowym Folwarku, ul. Nowa 5 4 022,30 6 091 747,15

11. Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie 1 932,48 832 996,02

12. SSP w Marzeninie, ul. ks. Twardego 22 2 088,00 940 088,66

13. Budynek administracyjny – OPS Września, ul. Słowackiego 39 333,90 293 419,00

razem: 26 279 548,42

Tabela nr 19: budynki w trwałym zarządzie.

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa II na 31 grudnia 2021 r. obejmuje środki trwałe o łącznej wartości  406 767 629,61 zł, na co składają się:

nazwa podgrupy ŚT stan na 1.01.2021 r. zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2021 r.

ulice na terenie miasta 147 649 672,08 1 859 873,27 80 796,24 149 428 749,11

ulice i drogi na terenach wiejskich 131 461 538,22 26 592 516,00 0,00 158 054 054,22

mosty, wiadukty i kładki 17 077 422,25 0,00 0,00 17 077 422,25

pozostałe obiekty na terenie miasta 17 429 183,66 664 422,17 0,00 18 093 605,83

pozostałe obiekty na terenach wsi 7 929 270,90 32 801,64 0,00 7 962 072,54

obiekty po zlikwidowanym WGM 346 086,68 0,00 0,00 346 086,68

sieci wodociągowe i kanalizacyjne 59 236 265,83 34 015,65 11 446 908,92 47 823 372,56

place zabaw i rekreacji 6 803 498,89 39 163,20 24 627,02 6 818 035,07

sieci oświetleniowe obiektów 1 138 564,35 25 667,00 0,00 1 164 231,35

razem: 389 071 502,86 29 248 458,93 11 552 332,18 406 767 629,61

 Tabela nr 20: środki trwałe grupy II.

Ogółem wartość środków trwałych w grupie II  w odniesieniu do roku 2020 wzrosła na dzień 31 grudnia 2021 r.

o  kwotę  17 696 126,75 zł. W roku 2021 największy wzrost nakładów w tej grupie stanowiły głównie koszty związane

z modernizacjami, przebudową lub budową:

1) budowa drogi gminnej łączącej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniową – wartość inwestycji 1 004 715,39 zł,

2) budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Grójeckiej w Przyborkach  – wartość inwestycji 502 094,57 zł,

3)  budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Świętokrzyskiej we Wrześni  – wartość inwestycji 215 183,37 zł,

4) budowa ulicy Kryształowej we Wrześni – wartość inwestycji 213 438,15 zł,

5) budowa nasypu – wiaduktu w Gutowie Małym – II etap budowy obwodnicy – wartość inwestycji 574 331,67 zł,

6) rondo z wylotami obwodnicy w Sokołowie – III etap budowy – wartość inwestycji 7 290 934,09 zł,

7) obwodnica miasta Września – odcinek Gutowo Małe – Sokołowo, ul. Niepodległości – III etap – wartość inwestycji

15 901 872,76 zł,

8) budowa drogi gminnej w Słomowie – wartość inwestycji 333 452,84 zł,
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9) budowa ścieżki rowerowej przy Zalewie Wrzesińskim – wartość inwestycji 246 379,99 zł,

10) budowa dróg serwisowych wzdłuż obwodnicy Gutowo Małe – wartość inwestycji 1 425 094,44 zł,

11) budowa drogi – ul. Ogrodowa w Kaczanowie – 218 860,77 zł,

12) budowy drogi – ul. Gospodarska w Kaczanowie – 194 716,54 zł,

13) budowa zbiornika retencyjnego do zbierania wód opadowych przy SSP Nr 1 we Wrześni – wartość inwestycji

249 305,15 zł.

W roku 2021 przekazano aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  – spółka z o.  o.  ze 100%

udziałem Gminy Września – sieci wodno – kanalizacyjne o łącznej wartości 11 446 908,92 zł.

W  zarządzie Gminy pozostają drogi gminne o długości - 239,18  km, w tym:

• drogi miejskie -   70,08 km

• drogi wiejskie - 169,10 km

Wartość dróg stanowiących majątek komunalny Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do roku 2020 wzrosła

o  kwotę  28 371 593 03 zł, w tym:

• drogi miejskie 1 779 077,03 zł

• drogi wiejskie 26 592 516,00 zł

•

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Do tej  grupy  zalicza  się  kotły  grzejne  i  parowe  oraz  agregaty  prądotwórcze.  Ogółem wartość  środków  trwałych

w tej grupie wynosi na 31 grudnia 2021 r. wynosi  242 626,87 zł.

Na stanie gr. III znajdują się kotły centralnego ogrzewania oraz węglowe.

Wartość mienia gr. III w porównaniu do roku poprzedniego nie uległa zmianie.

Grupa IV –  Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

W tej grupie rodzajowej w ewidencji księgowej znajdują się środki trwałe o łącznej wartości 3 158 728,07 zł.

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

nazwa podgrupy ŚT stan na 1.01.2020 r. zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.20201r.

drukarki 97 646,26 11 224,98 0,00 108 871,24

zestawy komputerowe 14 426,98 0,00 5 857,22 8 569,76

laptopy, notebooki 37 634,15 0,00 3 958,90 33 675,25

urządzenia w serwerowniach 898 510,50 0,00 0,00 898 510,50

pozostałe urządzenia 698 864,65 0,00 24 376,82 674 487,83

zestawy  komputerowe  -  „Cyfrowa

Września”

1 839 416,21 0,00 404 802,72 1 434 613,49

razem: 3 586 498,75 11 224,98 438 995,66 3 158 728,07

Tabela nr 21: środki trwałe grupy IV.
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W grupie IV wartość środków trwałych w roku 2021 zmniejszyła się o kwotę 427 770,68 zł.  Na skutek zniszczenia

dokonano likwidacji 1 laptopa L009 nabytego w 2007 r. oraz jednego zestawu komputerowego K161 z 2006 r. o łącznej

wartości  9 816,12 zł.  Likwidacji  poddano także serwer w budynku administracyjnym przy ul.  Chopina o wartości

24 376,82 zł.  W związku z końcem okresu trwałości programu „Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w każdym

domu” przekazano częściowo zestawy komputerowe 101 beneficjentom – wartość przekazania 404 802,72 zł.

W  ramach  programu   Wdrożenie  usług  transportowych  door-to-door  dla  osób  z  potrzebą  wsparcia  w  zakresie

mobilności zakupiono drukarkę do kart o wartości 11 224,98 zł.

Grupa V –  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

W  grupie V wartość wszystkich środków trwałych na 31 grudnia 2021 roku wynosi  210 548,94  zł.  Stan mienia

w okresie sprawozdawczym w stosunku do roku 2020 nie uległ zmianie.

lp. wyszczególnienie stan na

31.12.2020 r

stan na

31.12.2021 r

1. Kocioł warzelny 120 6 640,77 6 640,77

2. Zamiatarka ciągnikowa SAMASZ MOP 160 11 562,00 11 562,00

3. Kosiarka bijakowa zawieszana AMAZONE 63 591,00 63 591,00

4. Przyczepa ciężarowa MEPROZET 22 755,00 22 755,00

5. Kosiarka bijakowa SAMASZ KANGU 140 20 664,00 20 664,00

6. Kultywator 6 763,77 6 763,77

7. Kosiarka samobieżna KUBOTA 30 750,00 30 750,00

8. Ładowacz czołowy TUR 5 17 712,00 17 712,00

9. Kosiarka samobieżna KUBOTA 30 110,40 30 110,40

razem: 210 548,94 210 548,94

Tabela nr 22: środki trwałe grupy V.

Grupa VI –  Urządzenia techniczne.

Ogólna wartość urządzeń technicznych w grupie  VI wynosi  2  412 285,58 zł.  W okresie obejmującym informację

o stanie mienia komunalnego wartość mienia zwiększyła się o kwotę  250 100,22 zł.

Grupa ta obejmuje urządzenia techniczne, takie jak:

nazwa podgrupy ŚT stan na 1.01.2021 r. zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.20201r.

centrale i aparaty telefoniczne 77 837,95 0,00 0,00 77 837,95

urządzenia różne np. parkomaty 364 194,84 308 972,77 89 283,01 583 884,60

urządzenia klimatyzacyjne 181 975,83 0,00 0,00 181 975,83

pozostałe urządzenia - monitoring 1 538 176,74 130 532,52 100 122,06 1 568 587,20

razem: 2 162 185,36 439 505,29 189 405,07 2 412 285,58

Tabela nr 23: środki trwałe grupy VI.
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W gr. VI rozliczono i przyjęto w roku 2021 na stan środków trwałych  wydatki związane z:

1) zakupem systemu wideodomofonów w pomieszczeniach Staży Miejskiej – wartość zakupu -  19 561,92 zł,

2) zakupem  12 szt. parkomatów na terenie miasta - wartość zakupu 308 972,77 zł,

3)  dokonano  rozbudowy  monitoringu  miejskiego  –  ul.  Świętokrzyska,  Szosa  Witkowska  –  Glinki,  ul.  Suwalska,

ul. Słowackiego we Wrześni i zwiększono jego wartość o kwotę  110 970,60 zł.

W analizowanym roku zlikwidowano przestarzałe parkomaty (sprzedaż) – 7 szt o wartości 89 283,01 zł.

Przekazano PWIK we Wrześni transformator budowlany o wartości 76 955,70 zł oraz WOSR system kontroli wejść

na basen miejski o wartości 23 166,36 zł.

Grupa VII –  Środki transportu.

W grupie tej znajdują się samochody osobowe Straży Miejskiej, pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne

środki transportowe o łącznej wartości  4 970 565,66 zł.

lp. wyszczególnienie
stan na

31.12.2020 r

stan na

31.12.2021 r

1. Samochody Ochotniczych Straży Pożarnych 1 717 956,16 1 646 521,05

2. Samochody Straży Miejskiej 188 347,29 188 347,29

3. Autobus SOLBUS – oświata ( Gimbus ) 523 990,00 523 990,00

5. Estrada mobilna 82 120,68 82 120,68

6. Drony - Quadrocopter Yuneec Q500 19 098,21 6 270,54

7. Ciągnik rolniczy AGROLUX – 2 szt 218 940,00 218 940,00

8. Przyczepa rolnicza PRONAR 33 825,00 33 825,00

9. Przyczepa samochodowa jednoosiowa 6 765,00 6 765,00

10. Samochód Volkswagen Crafter 125 751,00 125 751,00

11. Autobus SOLARIS URBINO elektryczny 1 894 180,50 1 894 180,50

12. DRON DJI MAVIC 2 Zoom z akcesoriami 11 347,98 11 347,98

13. Traktor ogrodowy Solo z przyczepką 11 691,01 11 691,01

14. Samochód FORD Transit Custom 0,00 167 735,11

15. Samochód IVECO DAILY 35S 0,00 53 080,50

razem: 4 834 012,83 4 970 565,66

Tabela nr 24: środki trwałe grupy VII.

W roku sprawozdawczym  wartość środków trwałych w grupie VII zwiększyła się o kwotę 136 552,83 zł.

W roku 2021 Gmina Września sprzedała samochody: 

1) cysterna paliwa z 2003 r. – OSP Gozdowo – wartość księgowa 17 000,00 zł,

2) samochód Żuk z 1998 r. – OSP Marzenin – wartość księgowa 54  435,11 zł.

W roku 2021 zakupiono samochody:

1) samochód IVECO na potrzeby utrzymania zieleni w Gminie o wartości 53 080,50 zł,
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2) samochód FORD w ramach programu   Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą

wsparcia w zakresie mobilności  o wartości 167 735,11 zł.

Grupa VIII –  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Łączna wartość środków trwałych w grupie VIII na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem 966 488,22 zł.

lp. wyszczególnienie
stan na

31.12.2020 r

stan na

31.12.2021 r

1. Kserokopiarki 175 672,13 219 321,14

2. Sprzęt specjalistyczny Ochotniczych Straży Pożarnych 188 655,01 188 655,01

3. Sprzęt AGD: ekspresy do kawy, lodówki, zmywarki itp, 97 522,11 108 404,19

4. Urządzenia biurowe - pozostałe 35 965,60 35 965,60

5. Infokiosk – 2 szt 43 661,81 23 910,01

6. Rozmieniarka - SPP 10 201,44 10 201,44

7. Parkomaty 85 038,00 0,00

9. Kontener sanitarny 29 520,00 29 520,00

10. Sprzęt oświetleniowy - iluminacje 80 402,45 80 402,45

11. Telewizor LG 12 843,19 12 843,19

12. Pozostałe wyposażenie 132 567,79 131 614,54

13. Instrumenty muzyczne – wyposażenie WOK-u 9 840,00 9 840,00

14. Przenośne sceny, podesty sceniczne 27 429,00 27 429,00

15. Kolejka 0,00 29 520,00

16. Quarte Pipe – urządzenie skate park 0,00 25 928,40

17. Kontener dla zwierząt 0,00 32 933,25

Razem: 929 318,53 966 488,22

Tabela nr 25: środki trwałe grupy VIII.

Wartość środków trwałych w gr. VIII w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 37 169,69 zł, dotyczy głównie

zakupu nowych kserokopiarek i innych urządzeń, jak również likwidacji starych, zużytych oraz niezdatnych do użytku.

lp. wyszczególnienie

stan na

31.12.2020 r

(PLN)

stan  na  31.12.2021  r

(PLN)

zmiana wartości

(4-3)

(PLN)

1. Grunty 118 833 848,28 123 150 454,78 4 316 606,50

2. Budynki i lokale 70 693 593,99 62 814 565,03 -7 879 028,96

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 389 071 502,86 406 767 629,61 17 696 126,75
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4. Kotły i maszyny energetyczne 242 626,87 242 626,87 0,00

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 586 498,75 3 158 728,07 -427 770,68

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 210 548,94 210 548,94 0,00

7. Urządzenia techniczne 2 162 185,36 2 412 285,58 250 100,22

8. Środki transportu 4 834 012,83 4 970 565,66 136 552,83

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 929 318,53 966 488,22 37 169,69

MAJĄTEK  OGÓŁEM 590 564 136,41 604 693 892,76 14 129 756,35

Tabela nr 26: wartość środków trwałych (brutto) Urzędu Miasta i Gminy Września ogółem wg stanu na 31.12.2021 roku.

lp. opis majątku trwałego wg KRST wartość brutto

(PLN)

wartość zużycia 

(PLN)

wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. Grunty 123 150 454,78 52 594,05 123 097 860,73

2. Budynki 62 814 565,03 16 706 712,35 46 107 852,68

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 406 767 629,61 124 305 879,00 282 461 750,61

4. Kotły i maszyny energetyczne 242 626,87 91 662,46 150 964,41

5. Maszyny,  urządzenia  i  aparaty  ogólnego

zastosowania

3 158 728,07 2 805 231,54 353 496,53

6. Specjalistyczne maszyny  i urządzenia 210 548,94 148 657,31 61 891,63

7. Urządzenia techniczne 2 412 285,58 1 465 631,64 946 653,94

8. Środki transportu 4 970 565,66 3 694 822,28 1 275 743,38

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 966 488,22 748 827,06 217 661,16

razem: 604 693 892,76 150 020 017,69 454 673 875,07

Tabela nr 27: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Urzędzie Miasta i Gminy stanu na 31.12.2021 roku.

Wartość brutto majątku będącego w dyspozycji  Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi

604 693 892,76  zł. W porównaniu do roku 2020 majątek ogółem uległ zwiększeniu o 14 129 756,35 zł, tj. o 2,39 %.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi  24,81%.

3.  Środki  trwałe  w  budowie.

Według stanu na 31.12.2021 roku wartość środków trwałych w budowie – saldo Wn konta 080 -  wynosi

9 198 180,35  zł  i oznacza koszty niezakończonych środków trwałych  w budowie (inwestycji).

Na środki trwałe w budowie ( wydatki majątkowe ) wydatkowano  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

kwotę  27 024 001,12 (zgodnie z Rb-28S), z czego:

1) w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni wydatki majątkowe wyniosły  26 115 087,30 zł,

2) na środki niewygasające 2021 roku wydatkowano kwotę  736 016,82 zł,

3) w pozostałych jednostkach budżetowych  poniesiono nakłady na kwotę 128 124,20 zł,

4) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach 60016.6690 – kwota 44 772,80 zł.
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Tabela nr 28 przedstawia stan  środków  trwałych  w budowie  (inwestycje,  zadania niezakończone – konto 080)

Gminy Września w podziale na zadania (wykazano zadania wykazujące salda na koniec roku):

lp. wyszczególnienie saldo konta  na 31.12.2021 r

 (PLN)

1. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż zalewu Lipówka 743 141,78

2. Budowa przejść dla pieszych -poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście 453 404,89

3. Budowa obwodnic – mała obwodnica 518 007,54

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku 25 000,00

5. Odszkodowania i nabycia gruntów pod inwestycje drogowe 259 655,54

6. Budowa przyłączy światłowodowych 15 436,50

7. Modernizacja basenu miejskiego 1 321 738,32

8. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy – drogi wiejskie 386 056,11

9. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy – ulice w mieście 755 685,87

10. Budowa tuneli kolejowych w obrębie ulicy Działkowców we Wrześni 844 357,21

11. Budowa  budynku socjalnego przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni 103 307,00

12. Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy 48 283,44

13. Budowa budynku komunalnego przy ul. Pilskiej we Wrześni 119 310,00

14. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej 2 935 032,49

15. Rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni 108 855,00

16. Budowa toalety publicznej 11 715,64

17. Budowa obiektów sportowych 18 122,00

18. Budowa Pomnika Wolności we Wrześni 37 730,75

19. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie 126 093,32

20. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września 47 297,50

21. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 178 427,19

22. Budowa pumptracku i skateparku 48 154,05

23. Budowa pozostałych małych obiektów komunalnych 93 368,21

razem: 9 198 180,35

Tabela nr 28:  środki trwałe w budowie ( inwestycje niezakończone – saldo Wn  konta 080 ).

4.  Udziały  Gminy  w  spółkach.

Gmina Września posiada udziały w spółkach, które wynoszą łącznie  62 243 000,00 zł.

Wielkość udziałów w spółkach w roku 2021 zwiększyła się o 9 159 000,00 zł, w stosunku do roku poprzedniego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku  Gmina Września posiadała:
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nazwa spółki

ilość

akcji/udziałów na 

dzień 31.12.2020 r

ilość

akcji/udziałów na 

dzień 31.12.2021 r

wartość nominalna

akcji/udziałów

% udział w 

kapitale 

zakładowym

zmiany w 

ilości 

udziałów/ 

akcji

wartość posiadanych 

akcji/udziałów

PWIK sp.z o.o. 101 731 120 049 500,00 zł 100% 0 60 024 500,00

PUK sp.z o.o. 3 105 3 105 500,00 zł 100% - 1 552 500,00

WTBS sp.z o.o 1 332 1 332 500,00 zł 29,43% - 666 000,00

razem: 106 168 124 486 - - 0 62 243 000,00

 Tabela nr 29: Udziały w spółkach.

W  roku  2021  dokonano  aportu  sieci  kanalizacji  sanitarnych  oraz  wodociągowych  na  rzecz  Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni – spółka z o. o. ze 100% udziałem Gminy Września – kapitał zakładowy spółki

zwiększył  się  o  18.318  udziałów  po  500  zł  każdy,  tj.  o  kwotę  9 159 000,00  zł  –  akt  notarialny  nr  2290/2021

z 29 kwietnia 2021 r. 

5.  Majątek  w  administracji  jednostek  organizacyjnych  Gminy.  

Wartość majątku będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych  Gminy Września (z wyłączeniem Urzędu Miasta

i  Gminy )  na  koniec  roku 2021 wynosi   73 451 333,25 zł.  W porównaniu  do  roku ubiegłego  majątek  jednostek

organizacyjnych Gminy Września ogółem uległ zwiększeniu o  kwotę  7 092 554,29 zł, tj. o 10,69 %.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze  wynosi  36,02 %.

lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2020 r.

(PLN)

stan na 31.12.2021 r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 48 987 658,12 55 648 367,33

II. AKTYWA  OBROTOWE 17 371 120,84 17 802 965,92

MAJĄTEK  OGÓŁEM 66 358 778,96 73 451 333,25

Tabela nr 30: wartość netto majątku na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Września.

lp. opis majątku trwałego wg KRST wartość brutto

(PLN)

wartość  zużycia

(PLN)

wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. grunty 1 697 316,99 0,00 1 697 316,99

2. budynki i budowle 63 975 124,70 21 774 945,62 42 200 179,08

3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 377 534,91 6 186 503,13 10 191 031,78

4. kotły i maszyny energetyczne 61 484,63 14 416,35 47 068,28

5. maszyny,  urządzenia  i  aparaty  ogólnego

zastosowania

570 606,10 388 413,22 182 192,88

6. specjalistyczne maszyny  i urządzenia 376 948,30 180 922,13 196 026,17

7. urządzenia techniczne 1 379 699,94 1 273 052,62 106 647,32
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8. środki transportu 48 700,00 48 700,00 0,00

9. narzędzia,  przyrządy,  ruchomości  i

wyposażenie

1 518 178,01 1 056 625,26 461 552,75

10. wartości niematerialne i prawne 94 439,57 88 939,57 5 500,00

razem: 86 100 033,15 31 012 517,90 55 087 515,25

Tabela nr 31:  wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w jednostkach organizacyjnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2021 roku.

5. 1.  Placówki  opieki  społecznej.

Gmina sprawuje nadzór nad 1 placówką opieki społecznej.  Majątek ogółem Ośrodka Pomocy Społecznej – aktywa

trwałe i obrotowe  -  wynosi  wg  stanu na 31 grudnia 2021 roku – 16 045 516,09 zł. W porównaniu do roku ubiegłego

majątek ogółem uległ zwiększeniu o 428 442,05 zł, tj. o 2,75 %. Istotne zwiększenie wystąpiło w aktywa obrotowych –

większe  należności  wobec  jednostki.  Średni  stopień  zużycia  rzeczowych  aktywów trwałych  w tej  sferze   wynosi

49,26 %.

lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2020r.

(PLN)

stan na 31.12.2021r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 258 027,00 246 443,54

II. AKTYWA  OBROTOWE 15 359 047,04 15 799 072,55

MAJĄTEK  OGÓŁEM 15 617 074,04 16 045 516,09

Tabela nr 32: wartość netto majątku na stanie OPS we Wrześni.

lp. opis majątku trwałego wg KRST wartość brutto

(PLN)

wartość zużycia (PLN) wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. grunty 2 461,00 0,00 2 461,00

2. budynki i budowle 398 320,11 164 207,90 234 112,21

3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 785,09 4 785,09 0,00

4. kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 0,00 0,00

6. specjalistyczne maszyny  i urządzenia 0,00 0,00 0,00

7. urządzenia techniczne 23 467,91 13 597,58 9 870,33

8. środki transportu 48 700,00 48 700,00 0,00

9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,00 0,00 0,00

10. wartości niematerialne i prawne 7 954,40 7 954,40 0,00

razem: 485 688,51 239 244,97 246 443,54

Tabela nr  33:  wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w OPS wg stanu na 31.12.2021 roku.
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5. 2.  Jednostki   oświaty. 

Zadania własne gminy w zakresie oświaty realizuje 10 jednostek budżetowych (nie uwzględnia się niepublicznych

jednostek oświaty).  Majątek jednostek  oświaty  -  aktywa trwałe  i  obrotowe -   wynosi   na 31 grudnia  2021 roku

39 988 806,45  zł.  W stosunku do  analogicznego okresu  roku ubiegłego  majątek  trwały  jednostek  oświaty   uległ

zwiększeniu o 7 217 097,03  zł, tj. o  22,03%.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi  35,82 %.

lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2012 r.

(PLN)

stan na 31.12.2021 r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 30 861 702,21 38 170 128,78

II. AKTYWA  OBROTOWE 1 910 007,21 1 818 677,67

MAJĄTEK  OGÓŁEM 32 771 709,42 39 988 806,45

Tabela nr 34: wartość netto majątku na stanie jednostek oświatowych  Gminy Września.

lp. opis majątku trwałego wg KRST wartość brutto

(PLN)

wartość  zużycia

(PLN)

wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. grunty 498 591,95 0,00 498 591,95

2. budynki i budowle 51 089 984,71 17 779 853,29 33 310 131,42

3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 813 670,24 1 716 503,33 4 097 166,91

4. kotły i maszyny energetyczne 36 900,00 5 811,75 31 088,25

5. maszyny,  urządzenia  i  aparaty  ogólnego

zastosowania

273 012,62 255 913,95 17 098,67

6. specjalistyczne maszyny  i urządzenia 191 214,80 116 008,16 75 206,64

7. urządzenia techniczne 1 087 360,12 1 020 613,38 66 746,74

8. środki transportu 0,00 0,00  0

9. narzędzia, przyrządy, ruchomości                     i

wyposażenia

438 423,21 364 325,01 74 098,20

10. wartości niematerialne i prawne 43 105,94 43 105,94 43 105,94

razem: 59 472 263,59 21 302 134,81 38 213 234,72

Tabela nr  35: wartość majątku w układzie podmiotowym w jednostkach oświaty  wg stanu na 31.12.2021 roku.

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni :

a) wzrost wartości środków trwałych  w grupie 1 w wysokości   8 652 922,36 zł (przekazanie przez Urząd Miasta

i Gminy we Wrześni budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 po rozbudowie),

b) wzrost wartości środków trwałych w grupie 8 w wysokości 69 000,54 zł   (przekazanie przez Urząd Miasta i Gminy

we Wrześni : urządzenie Sharp ksero - kopiujace o wartości początkowej 30 150,99 zł, rusztowanie jezdne o wartości
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początkowej 14 760,00 zł, ściana interaktywna o wartości początkowej 13 852,26 zł, maszyna sprzątająca o wartości

początkowej 10 237,29 zł).

Razem wzrost wartości  środków trwałych w roku 2021 wyniósł 8 721 922,90 zł.

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni :

a)  wzrost  wartości  środków  trwałych  w  grupie  1  w  wysokości  53  133,56  zł  (inwestycja    z  montażem  rolet

elektrycznych zewnętrznych ),

b) wzrost wartości środków trwałych w grupie 5 w wysokości 55 003,14  zł (inwestycja polegająca na zakupie kotła

warzelnego w kwocie 13 191,75 zł oraz pieca iniekcyjnego w kwocie 41 811,39 zł )

c) zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 8 w wysokości 12 575,75 zł (dokonano likwidacji sejfu biurowego

w wysokości  2 449,75 zł oraz kopiarki Sharp w  wysokości 10 126,00 zł ).

Razem wzrost wartości  środków trwałych w roku 2021 wyniósł 108 136,70 zł.

Razem zmniejszenie wartości środków trwałych w roku 2021 wyniosło 12 575,75 zł.

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni :

a)  zmniejszenie  wartości  środków  trwałych  w  grupie  4  w  wysokości  1  732,40  zł  (dokonano  likwidacji  drukarki

Brother ),

b) zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 6 w wysokości 99 089,05 zł (wycofano z eksploatacji monitory

i komputery części składowe e-dziennika w wysokości  69 106,45 zł oraz 1/3 monitoringu wizyjnego w wysokości

29 982,60 zł ),

c) zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 8 w wysokości 5 250,00 zł (dokonano likwidacji projektora)..

Razem zmniejszenie wartości środków trwałych w roku 2021 wyniosło 106 071,45 zł.

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej :

a) wzrost wartości środków trwałych  w grupie 1 w wysokości12 480,00 zł (przekazanie przez Veolia Zachód sp. z o. o.

kotłowni K-529 wraz z urządzeniami ),

b) zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 4 w wysokości 1 304,10 zł (dokonano likwidacji drukarki  Laser

Jet 1200 ).

Razem wzrost wartości  środków trwałych w roku 2021 wyniósł 12 480,00 zł.

Razem zmniejszenie wartości środków trwałych w roku 2021 wyniosło 1 304,10 zł.

5. 3.  Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne.

Gmina sprawuje nadzór nad 1 placówką związaną ze sportem i rekreacją – Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacjne

przy ul. Gnieźnieńskiej 32 we Wrześni. Jest to jednostka budżetowa.

Majątek - aktywa trwałe i obrotowe - powierzony jednostce WOSR wynosi wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

14 767 741,98 zł. W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem jednostki uległ zmniejszeniu o 567 356,95 zł, tj.

o 3,70 %.  Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi  36,31 %.

W roku 2021 Urząd Miasta i Gminy Września przekazał w trwały zarząd nieruchomości gruntowe  grupa 0:

1) działka nr 1075/4  przy ul. Kosynierów we Wrześni na kwotę 27 199,98 zł,

2) działka nr 3752 przy ul. Leśnej we Wrześni na kwotę 19 323,00 zł.
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Natomiast wygasł trwały zarząd w części nieruchomości gruntowej – działka 1075/6 przy ulicy Kosynierów 1 (część

w/w działki gruntu stała się zbędna) na kwotę 54 201,42 zł., tym samym przestała być wykorzystywana przez WOSiR.

W roku 2021 WOSiR zakupił w ramach zakupów inwestycyjnych kosiarkę z agregatem koszącym z tylnym wyrzutem –

grupa V – w kwocie 19 987,50 zł.

Urząd Miasta i Gminy Września przekazał WOSIR (PT) – system kontroli wejścia na teren basenu miejskiego – grupa

VI – 23 166,36 zł.

Środki trwałe w budowie wyniosły 15 375,00 zł, składające się na: 5 535,00 zł na dokumentację projektową w zakresie

akustyki hali sportowej oraz 9 840,00 zł na dokumentację projektową dwóch niezależnych systemów podgrzewania

wody basenowej.

lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2020 r.

(PLN)

stan na 31.12.2021 r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 15 335 073,84 14 767 714,28

II. AKTYWA  OBROTOWE 25,09 27,70

MAJĄTEK  OGÓŁEM 15 335 098,93 14 767 741,98

Tabela nr 36: wartość netto majątku na stanie WOSR we Wrześni.

lp. opis majątku trwałego wg KRST wartość brutto

(PLN)

wartość  zużycia

(PLN)

wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. grunty 984 095,04 0,00 984 095,04

2. budynki i budowle 10 740 560,14 3 309 748,02 7 430 812,12

3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 559 079,58 4 465 214,71 6 093 864,87

4. kotły i maszyny energetyczne 24 584,63 8 604,60 15 980,03

5. maszyny,  urządzenia  i  aparaty  ogólnego

zastosowania

269 027,71 103 933,50 165 094,21

6. specjalistyczne maszyny  i urządzenia 66 054,50 33 204,57 32 849,93

7. urządzenia techniczne 246 340,19 216 697,12 29 643,07

8. środki transportu

9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 274 460,27 274 460,26 0,01

10. wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

razem: 23 164 202,06 8 411 862,78 14 752 339,28

Tabela nr 37: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w WOSR wg stanu na 31.12.2021 roku.

5. 4.  Samorządowe  instytucje  kultury.

 Zadania gminne z zakresu kultury realizują 3 samorządowe instytucje kultury:

• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września

• Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

• Wrzesiński Ośrodek Kultury
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Majątek   -  aktywa  trwałe  i  obrotowe  -  powierzony  Samorządowym  Instytucjom  Kultury  wynosi   wg   stanu

na 31 grudnia 2021 roku  - 1 923 482,38 zł.  W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ  zwiększeniu

o kwotę 40 224,29 zł, tj. o 2,14 %.  Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 44,50 %.

lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2020 r.

(PLN)

stan na 31.12.2021 r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 1 781 216,59 1 738 294,38

II. AKTYWA  OBROTOWE 102 041,50 185 188,00

MAJĄTEK  OGÓŁEM 1 883 258,09 1 923 482,38

Tabela nr 38: wartość netto majątku na stanie samorządowych instytucji kultury.

W skład aktywów trwałych wchodzą także zbiory muzealne.Wartość zbiorów muzealnych będących na stanie Muzeum

Regionalnego we Wrześni na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 545 477,08 zł ( konto księgowe 016 ).

Wartość  księgozbioru  w  Bibliotece  Publicznej  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  (  biblioteka  główna  oraz  6  filii

bibliotecznych ) na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła  1 579 078,97 zł.

Majątek – aktywa trwałe i obrotowe – powierzony jednostce WOK wynosi wg stanu na 31.12.2021r – 500 179,09 zł

i  wzrósł  w stosunku do  roku 2020 (  wzrost  o  13,41%).  Spowodowane jest  tym,  że  na  koniec  roku 2021 środki

na rachunku bankowym WOK-u były wyższe o 65 401,09 zł niż na koniec 2020 roku. Wzrosły również należności

o kwotę 6 288,12 zł w porównaniu do roku 2020.

lp. opis majątku trwałego wg KRST wartość brutto

(PLN)

wartość zużycia 

(PLN)

wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. grunty 0,00 0,00 0,00

2. budynki i budowle 1 249 192,65 449 717,07 799 475,58

3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

4. kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

5. maszyny,  urządzenia  i  aparaty  ogólnego

zastosowania

28 565,77 28 565,77 0,00

6. specjalistyczne maszyny  i urządzenia 0,00 0,00 0,00

7. urządzenia techniczne 22 531,72 22 144,54 387,18

8. środki transportu 0,00 0,00 0,00

9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 805 294,53 417 839,99 387 454,54

10. wartości niematerialne i prawne 43 379,23 37 879,23 5 500,00

razem: 2 148 963,90 956 146,60 1 192 817,30

Tabela nr 39: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg  stanu na 31.12.2021 roku.

5. 5.  Warsztat Terapii Zajęciowej.

Warsztaty  są  placówką  pobytu  dziennego  realizującą  zadania  w  zakresie  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej

zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika,  niezbędne do możliwie niezależnego,
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samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.  Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne które ukończyły

16  rok  życia  oraz  posiadają  aktualne  orzeczenie  o  umiarkowanym lub  znacznym stopniu  niepełnosprawności,  ze

wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, wydane przez właściwy organ.  WTZ  – jest jednostką

budżetową Gminy Września.

Majątek - aktywa trwałe i obrotowe jednostki wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosi 725 786,35 zł. W porównaniu

do roku ubiegłego majątek ogółem jednostki uległ  zmniejszeniu o kwotę  25 852,13 zł, tj. o 3,44 %.  Średni stopień

zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi  12,45 %.

lp. wyszczególnienie stan na 31.12.2020 r.

(PLN)

stan na 31.12.2021 r.

(PLN)

I. AKTYWA  TRWAŁE 751 638,48 725 786,35

II. AKTYWA  OBROTOWE 0,00 0,00

MAJĄTEK  OGÓŁEM 751 638,48 725 786,35

Tabela nr 40: wartość netto majątku na stanie WTZ we Wrześni.

lp. opis majątku trwałego wg KRST wartość brutto

(PLN)

wartość zużycia 

(PLN)

wartość netto na 31.12.2021 r.

 (PLN)

1. grunty 212 169,00 0,00 212 169,00

2. budynki i budowle 497 067,09 71 419,34 425 647,75

3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

4. kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00

5. maszyny,  urządzenia  i  aparaty  ogólnego

zastosowania

0,00 0,00 0,00

6. specjalistyczne maszyny  i urządzenia 119 679,00 31 709,40 87 969,60

7. urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00

8. środki transportu 0,00 0,00 0,00

9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0,00 0,00 0,00

10. wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

razem: 828 915,09 103 128,74 725 786,35

Tabela nr 41: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w WTZ wg stanu na 31.12.2021 roku.

6.  Dochody  uzyskiwane  z  tytułu  wykonywania  prawa  własności i  innych  praw  majątkowych.

Gmina Września z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody

i przychody budżetowe:
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Zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

lp. wyszczególnienie

rok 2020 rok 2021

wykonanie wykonanie

1. Sprzedaż gruntów ( par. 077 ) 270 586,99 97 371,36

2. Sprzedaż mieszkań ( par. 077 ) 38 483,65 72 786,90

3. Sprzedaż budynków 0,00 0,00

4. Sprzedaż lokali użytkowych 0,00 0,00

5. Sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  zabudowanych

( par. 077 )

0,00 0,00

6. Sprzedaż składników majątkowych ( par. 087) 12 243,90 16 397,41

razem: 321 314,54 186 555,67

Tabela nr  42: ( Urząd + jednostki organizacyjne).

W roku 2021 wystąpiło zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 134 758,87 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności

lp. wyszczególnienie

rok 2020 rok 2021

wykonanie wykonanie

1. Opłaty  roczne  za  trwały  zarząd,  użytkowanie  i

służebności  (par. 047 )

7 480,02 9 049,61

2. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania ( par. 055 ) 645 451,94 887 570,38

3. Dzierżawa  i  najem  składników  majątkowych

pozostałych ( par. 075)

834 268,21 839 977,91

4. Czynsze za lokale użytkowe (par. 075) 1 092 784,07 1 094 079,15

5. Czynsze za lokale mieszkalne (par. 075) 491 303,28 456 758,14

6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania (  par.

076)

127 499,58 124 865,41

7. Zbycie praw majątkowych (par. 078) 0,00 0,00

razem: 3 198 787,10 3 412 300,60

Tabela nr  43: (Urząd + jednostki organizacyjne).

Dochody  z  tytułu  wykonywania  praw  własności  w  roku  2021  zwiększyły  się  o  kwotę  160  795,02  zł,  głównie

w dochodach w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania.

Nabycie mienia na rzecz Gminy Września następowało na podstawie:

1) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1372) i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

2) ustawy z dnia 19 października 1991 r. - o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.

z 2021 r. poz. 1899).

Znaczną częścią mienia komunalnego są nieruchomości.
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Do działań Burmistrza Miasta i Gminy Września zmierzających do ich efektywnego zagospodarowania zaliczyć można:

– wykupy gruntów do zasobu pod drogi gminne,

– zamiany gruntów,

– sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i cele przemysłowe,

– sprzedaż lokali mieszkalnych,

– oddanie w najem, dzierżawę, zarząd, użyczenie.  
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii.

4.1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020 została przyjęta Uchwałą nr VIII/122/2015

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2015 roku. 

Poniżej zaprezentowany raport z realizacji strategii obrazuje jej dynamiczny charakter rozwoju oraz pozwala

udokumentować wszystkie założone i osiągnięte cele.  W opracowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września

na lata 2014 – 2020 przyjęta została wizja i misja, które stanowią cel główny i brzmią następująco:

a) Wizja  –  „Miasto  i  Gmina  Września  liderem dynamicznego  rozwoju  społeczno –  gospodarczego  w strefie

zewnętrznej  metropolii  poznańskiej,  oferująca  obecnym  i  przyszłym  mieszkańcom  nowoczesne,  przyjazne

oraz konkurencyjne miejsce do życia i pracy”,

b) Misja  –  „Miasto  i  Gmina  generuje  impulsy  dynamicznego  rozwoju  wykorzystując  strategiczne  położenie

oraz wysoki potencjał gospodarczy i społeczny. Tworzy warunki dla poprawy jakości i poziomu życia obecnym

i przyszłym mieszkańcom poprzez inwestycje w infrastrukturę, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie

wysokiego standardu usług”.

Po  tak  ujętym  celu  głównym,  stosownym  jest  zidentyfikowanie  celów  strategicznych,  które  umożliwiają  ustalić

kluczowe priorytety i zadania na podstawie zbudowanej misji i wizji Miasta  i Gminy Września:

 1. Zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o wewnętrzny kapitał Miasta i Gminy Września:

I.1. Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej na rzecz dynamizacji gospodarki.

I.2. Generowanie warunków dla innowacyjności oraz wsparcia rozwoju inteligentnych specjalizacji.

2. Intensyfikacja  na rzecz  rozwoju infrastruktury technicznej przy  zachowaniu wysokiej  jakości  środowiska

przyrodniczego:

II.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako element rozwoju Miasta i Gminy Września;

II.2. Zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.

3. Poprawa spójności społecznej i przestrzennej:

III.1.  Modernizacja  i  rozbudowa  infrastruktury  społecznej  na  rzecz  wzmacniania  atrakcyjności  Wrześni

jako miejsca zamieszkania.

III.2. Poprawa ładu przestrzennego na terenie gminy.

III.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

III.4. Wzmocnienie aktywności obywatelskiej.

III.5. Aktywizacja zawodowa mieszkańców poprzez ułatwianie rozwoju ekonomii społecznej.

III.6. Wzmocnienie pozycji kultury jako elementu przewagi konkurencji Wrześni. 

Wyżej wskazane cele strategiczne zostały podzielone na cele szczegółowe,  nakładające na Miasto i  Gminę

Września  konkretne  obszary  tematyczne,  które  należy  rozwijać,  modernizować  i  polepszać,  ku  poprawie  życia

mieszkańców. 

Poniżej zostały zaprezentowane zadania, które wykonano w 2020 roku  w podziale na główne cele strategiczne

przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014 – 2020. 

I. Zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o wewnętrzny kapitał Miasta i Gminy Września.
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W ramach realizacji celu strategicznego nr 1 w trybie ciągłym podejmowane są działania polegające na:

- aranżowaniu spotkań z potencjalnymi inwestorami oraz z podmiotami zainteresowanymi zainwestowaniem w Mieście

i Gminie Września;

- utrzymaniu bieżących kontaktów z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park”;

- współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej m. in. Polską Agencją Inwestycji i Handlu;

-  przygotowywaniu,  prezentowaniu  i  aktualizowaniu  materiałów  informacyjnych  dla  potencjalnych  inwestorów,

tj. danych dotyczących terenów pod inwestycje, danych statystycznych, siły roboczej, a także wynagrodzeń itp.;

- promowaniu terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września;             

- realizacji przedsięwzięć mających na celu powstanie i funkcjonowanie klastrów na bazie potencjału wewnętrznego

poprzez podjęcie Uchwały nr XIII/190/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia

zgody  na  utworzenie  i  przystąpienie  do  stowarzyszenia  pod  nazwą  Klaster  Turystyczny  „Szlak  Piastowski

w Wielkopolsce”;

-  przystąpieniu Miasta i  Gminy Września do stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna,  które  zrzesza

podmioty działające na rynku turystycznym (samorządy, touroperatorów, hotele, muzea i instytucje kultury, obiekty

konferencyjne  oraz  lokalne  stowarzyszenia)  w  celu podejmowania  działań  na  rzecz rozwoju  i  promocji  turystyki

w Wielkopolsce oraz budowania silnej marki naszego regionu;  

- administrowaniu stroną internetową www.wrzesnia.pl, biuletynem informacji publicznej (BIP) www.bip.wrzesnia.pl,

a także fanpage’em na Facebook’u: Września – Miasto w Centrum Zainteresowania;

-  redagowaniu  i  wydawaniu  biuletynu  informacyjnego  Urzędu  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  pod  nazwą  „Wieści

z Ratusza”;

-  opracowywaniu,  projektowaniu,  zamawianiu  oraz  bezpłatnemu  rozpowszechnianiu  materiałów  promocyjno  –

informacyjnych dotyczących Miasta i Gminy Września;

- promowaniu Miasta i Gminy Września na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju jako miejsca w którym

warto się uczyć, mieszkać i pracować.

II. Intensyfikacja na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska

przyrodniczego.

Realizacja  owego  celu  strategicznego  wiąże  się  przed  wszystkim z  zabezpieczeniem  mieszkańców Miasta

i  Gminy Września w sferze podstawowej  infrastruktury  technicznej  oraz komunikacyjnej,  poprzez m.  in.  poprawę

dostępu  do  mediów  (woda,  gaz,  kanalizacja),  a  także  do  podstawowych  usług  zapewniających  prawidłowe

funkcjonowanie w codziennym życiu czy budowę i modernizację infrastruktury drogowej.

W  ramach  powyższego  celu  strategicznego  Gmina  Września  zrealizowała  inwestycję  związaną

z   „Dokończeniem budowy obwodnicy Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie obejmowało:

- budowę odcinka obwodnicy od węzła w Gutowie Małym do ronda na DK 15;

- budowę ronda na odcinku DK nr 15 wraz z wylotami.

Wyżej wskazane zadanie zostało dofinansowane  z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Poprzez  zrealizowanie  inwestycji  niewątpliwie  poprawie   uległo  bezpieczeństwo  niechronionych

użytkowników dróg poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. 
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Uroczyste otwarcie wschodniej obwodnicy Wrześni

W  ramach  poprawy  dostępności  komunikacyjnej  i  poprawy  mobilności  przestrzennej  Gmina  Września

zrealizowała  również  inwestycję  w  zakresie  budowy  drogi  łączącej  ul.  Paderewskiego  z  ul.  Cyrkoniową

we  Wrześni  wraz  z  systemem  odprowadzania  wód  opadowych,  chodnika  oraz  oświetlenia  ulicznego.  Ponadto

przy dofinansowaniu z programu pn.: Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano jezdnię

o nawierzchni bitumicznej i długości ok. 520 mb w ramach przebudowy ulicy Ogrodowej znajdującej się na granicy

obrębów Bierzglinek  i  Kaczanowo.  Zrealizowano również  remonty  cząstkowe  nawierzchni  jezdni  dróg  na  terenie

miasta i gminy. 

W związku ze złożeniem wniosków w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Września otrzymała

dofinansowanie  na  budowę  przejść  dla  pieszych  w  rejonie  ulic:  Fromborska/Kaliska.  Fromborska/Zielonogórska,

Fromborska/Grunwaldzka,  Fromborska/Kożuchowska,  Kosynierów/Zamysłowskiego,  Kosynierów/Kopernika,

Kosynierów/Turwida, Słoneczna/Świętokrzyska, Legii  Wrzesińskiej/Wiewiórowskiego, Podmiejskiej w Przyborkach.

W związku z realizacją zadania zostaną zmodernizowane chodniki w obrębie wyżej wskazanych przejść dla pieszych.

Dodatkowo każde z przejść zostanie doświetlone. 

W 2021 roku Gmina Września rozpoczęła również inwestycję pn.:  „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej

w  celu  integracji  różnych  środków  transportu  w  ramach  działania  związanego  z  poprawą  mobilności  miejskiej

w Gminie  Września”  dofinansowanego ze  środków unijnych.  Zadanie  obejmuje  m.in.  budowę ścieżki  rowerowej,

rozbudowę ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu Lipówka oraz budowę energooszczędnego oświetlenia wokół

Zalewu  Wrzesińskiego.  Inwestycja  stanowi  kontynuację  projektu  pn.:  „Centra  przesiadkowe  wraz  z  niezbędną

infrastrukturą” zakończonego w 2018 roku. 

Dodatkowo  wykonano  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  rejonie  ul.  Świętokrzyskiej  we  Wrześni

oraz Grójeckiej w Przyborkach o łącznej długości 560 mb wraz z tłocznią ścieków. Ponadto Gmina Września  w ramach

programu  pn.  „Deszczówka”  przy  dofinansowaniu  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa

Wielkopolskiego zrealizowała zadnie pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej

wód opadowych  z dachu budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni”.

W ramach celu strategicznego prowadzone były również działania związane z podniesieniem świadomości

ekologicznej  mieszkańców.  Pracownicy  Straży  Miejskiej  w  okresie  grzewczym  kontrolowali  jakość  powietrza
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przy pomocy specjalistycznego drona „Nosacza” oraz przeprowadzali  akcję profilaktyczną „Stop Smog” w ramach

programu prewencyjnego „AntySmogowa Września” w szkołach podstawowych. Dodatkowo w związku z realizacją

projektu pn.: „Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni” dofinansowanego ze środków unijnych przeprowadzono

konferencję  ekologiczną,  spotkania  w  szkołach  oraz  konkurs  plastycznych  dla  dzieci  uczęszczających

do samorządowych szkół podstawowych. 

III. Poprawa spójności społecznej i przestrzennej. 

Miasto  i  Gmina  Września  jest  prężnie  rozwijającym  się  miejscem  intensywnego  rozwoju  gospodarczego.

W  związku  z  tym  prowadzone  są  działania,  zmierzające  do  poprawy  sytuacji  zarówno  w  sferze  gospodarczej,

jak również w społecznej i przestrzennej. Działania prowadzone w tych trzech etapach przyczyniają się do poprawy

warunków życia i gospodarowania. 

Główną istotą niniejszego celu jest poprawa świadczenia w zakresie szeroko rozumianych usług społecznych

(oświaty,  kultury,  zdrowia,  opieki  społecznej,  bezpieczeństwa  czy  sportu)  poprzez  inwestowanie  w  infrastrukturę.

W ramach tego celu Gmina Września przeprowadziła szereg inwestycji związanych z poprawą warunków oświatowych,

sportowych czy rekreacyjnych. 

W  ramach  powyższego  celu  Gmina  Września  rozpoczęła  realizację  projektu  pn.:  „Centrum  Edukacji

Ekologicznej we Wrześni” dofinansowanego ze środków unijnych. Zadanie obejmuje budowę ogrodu ekologicznego

o powierzchni  około  7  500 m² oraz  przebudowę części  Samorządowej  Szkoły  Podstawowej  nr  6  na  nowoczesną

pracownię  edukacji  ekologicznej.  Powstała  infrastruktura  będzie  ogólnodostępna.  Utworzenie  Centrum  Edukacji

ekologicznej  pozwoli  na realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej ekologii  z  wykorzystaniem różnych form

nauczania. Ponadto zadanie dedykowane mieszkańcom gminy poprzez korzystanie z powstałej infrastruktury wzmocni

ich świadomość ekologiczną oraz ukształtuje odpowiednią postawę wobec problemów ochrony środowiska. 

Ogród ekologiczny wykonany w ramach projektu pn.: „Centrum  Edukacji Ekologicznej we Wrześni”

Ponadto w ramach poprawy warunków oświatowych wykonano zadnie pn.: „Budowa ścieżki ekologicznej przy

Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni w celu wspierania rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej”.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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Dzięki zrealizowaniu zadania mieszkańcy mogą zdobyć dodatkową wiedzę na temat roślin i zwierząt oraz doskonalić

umiejętność obserwacji i analizę zjawisk przyrodniczych. 

Gmina Września wykonała również projekt pn. „Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Kosynierów

we  Wrześni  poprzez  utworzenie  zielonego  placu  zabaw”  dofinansowane  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego  w ramach programu „Błękitno  – zielone  inicjatywy dla  wielkopolski”.  Nasadzono

około 20 drzew, roślinność formowaną oraz wykonano nawodnienie. 

Powyżej wskazane działania dotyczące utworzenia nowych terenów zielonych w mieście wpisują się również

w cel szczegółowy  II.2. Zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. 

W ramach  celu  szczegółowego  III.3  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu utworzono  Dzienny  Klub

Seniora. przebudowie uległ parter budynku przy ulicy Batorego 8 we Wrześni, gdzie obecnie w funkcjonuje również

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni. Zadanie polegające na pracach remontowo – adaptacyjnych oraz

zakupie niezbędnego wyposażenia dofinansowano ze środków programu wieloletniego „Senior+  na lata 2021 – 2025,

edycja 2021, Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+”. Głównym celem projektu było zapewnienie

miejsca spotkań dla osób starszych, a tym samym zmniejszenie problemu pojawiającego się wśród osób starszych,

tj. samotności i izolacji społecznej.  

Dodatkowo  w  związku  z  powyższym  celem  szczegółowym  z  początkiem  2021  roku  Gmina  Września

rozpoczęła  realizację  projektu  pn.:  „Utworzenie  usługi  indywidualnego  transportu  door-to-door na  terenie  Miasta

i Gminy Września”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji zadania zakupiono

busa przystosowanego dla  osób niepełnosprawnych.  Główny celem projektu jest  ułatwienie integracji  społeczno –

zawodowej dla mieszkańców potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. 

Bus zakupiony w ranach usługi door to door

W związku  z  otrzymaniem dofinansowania  z  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2014-2020

zrealizowano projekt pn.: „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej

w  miejscowości  Psary  Małe”.  W ramach  zadania  wykonano  głównie  budowę  instalacji  centralnego  ogrzewania,

instalacji  wodno – kanalizacyjnej  oraz  elektrycznej  nowe okładziny ścian  i  podłóg,  nowe pokrycie  dachowe oraz

malowanie pomieszczeń. Głównym celem projektu była poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki

i rekreacji.  
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Gmina  Września  przy  dofinansowaniu  w  ramach  XI  edycji  programu  „Pięknieje  Wielkopolska  Wieś”

zrealizowała projekt pn.:  „Zdrowiej  w plenerze niż przy komputerze”.  Zakres  rzeczowy obejmował roboty ziemne

związane  z  wykonaniem  nawierzchni  betonowej,  zamontowanie  urządzeń  siłowni  zewnętrznej  w  miejscowości

Goniczki.  Głównym celem zadania  było  powstanie  specjalnej  przestrzeni  do  odpoczynku,  sportu  i  rekreacji  jako

alternatywy spędzania wolnego czasu.

 Działania te  z  pewnością  wpływają na poprawę wizerunku miasta i  gminy,  ale  przede  wszystkim posłużą

mieszkańcom.

Gmina Września pamięta również o aktywnych mieszkańcach i dzieciach zamieszkujących naszą gminę. W ramach

podjętych działań  dokonano budowy placu zabaw w Białężycach, Marzeninie, placu do gry w piłkę w Sokołowie oraz

zamontowano kolejkę elektryczną dla dzieci przy obiekcie wystawowym kolejki wąskotorowej. Doposażono również

plac zabaw w Chociczy Wielkiej, plac zabaw i siłownię fitness w Goniczkach oraz strefę streetworkout i placu fitness

nad Zalewem Lipówka we Wrześni. 

Wszystkie wymienione wyżej zadania są efektem ciągłych i nieustannych starań, zgodnych z przyjętymi celami

strategicznymi.  Szeroki  wachlarz  realizowanych projektów w pełni  obrazuje  dynamiczny  rozwój  Gminy Września

oraz tworzy jeszcze lepsze warunki dla poprawy i jakości poziomu życia obecnym i przyszłym mieszkańcom. 

4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

Kształtowanie  i  prowadzenie  polityki  przestrzennej  na  terenie  gminy  należy  do  zadań  własnych  gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  503)  jest  podstawowym dokumentem

określającym politykę przestrzenną gminy. Stanowi ono lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Dokument

ten stanowi akt kierownictwa wewnętrznego, a jego ustalenia dają wytyczne dla władz gminy przy realizacji polityki

przestrzennej, przede wszystkim przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium

często sporządzane jest na wiele lat, dlatego jego ustalenia są tak ważne dla dalszego rozwoju gminy. Ustalenia studium

uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  gminy  są  wprowadzane  w  życie  poprzez  miejscowe  plany

zagospodarowania  przestrzennego,  których  zgodność  ze  studium  stwierdza  rada  gminy  przed  ich  uchwaleniem.

Studium  jest  dokumentem  określającym  wizję  rozwoju  przestrzennego  gminy.  Nie  jest  natomiast  aktem  prawa

miejscowego co oznacza, że nie może stanowić podstawy wydawania decyzji administracyjnych.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2405)

projekt studium powinien zawierać:

- część określającą uwarunkowania, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej;

- bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;

- część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy;

- rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,

a także obszary lub obiekty, o których mowa w art. 10 ust. 2, ust. 2a i ust. 3a ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym;
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-  uzasadnienie  zawierające  objaśnienia  przyjętych  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  wpływu

uwarunkowań,  o  których  mowa  w  art.  10  ust.  1  ustawy,  oraz  bilansu  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę

na te kierunki. 

Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag składanych w toku

prowadzonej  procedury  planistycznej.  Tekst  i  rysunek  studium oraz  rozstrzygnięcie  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag

stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. 

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Września  zostało

sporządzone  dla  całej  gminy,  w  jej  granicach  administracyjnych  i  przyjęte  uchwałą  Rady  Miejskiej  we  Wrześni

nr  XIV/108/99  z  dnia   27  września  1999 r.  Od  tego  czasu  dziesięciokrotnie  podlegało  zmianom,  zatwierdzonym

następującymi uchwałami Rady Miejskiej we Wrześni: nr XI/99/03 z dnia 9 lipca 2003 r., nr XIV/190/2008 z dnia

15 maja 2008 r., nr XXXII/382/2014 z dnia 22 maja 2014 r., nr V/38/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., nr XVI/229/2016

z dnia 30 maja 2016 r., nr XXIV/321/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r., nr XXV/335/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.,

nr  V/41/2019 z dnia 28 marca 2019 r., nr XVII/180/2020 z dnia 29 października 2020 r. oraz nr  XXIV/224/2021  Rady

Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 r.

Należy również dodać, że w dniu 16 maja 2013 r. Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę nr XXI/270/2013

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

Września i na jej podstawie dokonywane są zmiany ustaleń studium dla poszczególnych terenów.

Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr  XXIV/224/2021 z dnia 28 maja 2021 r. zrealizowano zmianę studium

dla  terenów  obejmujących  obszar  w  Białężycach  (dz.  nr  18/6,  18/7,  18/10,  18/12,  obręb  Białężyce,  gm.  Września),

we  Wrześni (dz.  nr 940/3, 940/4, obręb miasta Września,  gm. Września),  w Nadarzycach (dz.  nr.  50/10 cz.,  obręb

Nadarzyce, gm. Września), w Obłaczkowie (dz. nr 135/2, 132, 133, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8,

345,  130,  5/9,  5/4,  5/7,  obręb  Obłaczkowo,  gm.  Września),  w  Ostrowie  Szlacheckim (dz.  nr  57,  obręb  Ostrowo

Szlacheckie, gm. Września), w Przyborkach (dz. nr 84/14 cz., 108/9 cz., obręb Przyborki, gm. Września), w Otocznej

(dz. nr 96/14, 150, obręb Otoczna, gm. Września),  w Chociczy Małej (dz. nr 32, 35/4 cz., 38/1 cz., 39/6 cz., 41/2 cz.,

42, 43/1, 44/1, 45/3, 45/4 cz., 129/1, 129/2, obręb Chocicza Mała, gm. Września), w Psarach Wielkich (dz. nr 17, 18 cz.,

obręb Psary Wielkie, gm. Września), w Chwalibogowie (dz. nr 98/3 cz., obręb Chwalibogowo, gm. Września).

50



Rysunek obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów

ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami

miejscowymi”. Plany miejscowe są podstawowym narzędziem polityki przestrzennej gminy i sporządzane są w miarę

potrzeb, za wyjątkiem kilku wymienionych w ustawie przypadków, w których sporządzanie ich jest obowiązkowe.

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  jest  instrumentem  realizacji  polityki  przestrzennej  gminy

i  jest  aktem  prawa  miejscowego.  Oznacza  to,  że  jest  wiążący  dla  organów  samorządowych  gminy,  instytucji

publicznych, podmiotów gospodarczych i wszystkich obywateli. Plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu,

że  nie  narusza  on  ustaleń  studium,  rozstrzygając  jednocześnie  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  planu

oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań

własnych gminy. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, a część graficzna, wymagane rozstrzygnięcia oraz dane

przestrzenne  tworzone  dla  aktu  stanowią  załączniki  do  uchwały.  Uchwała  rady   w  sprawie  uchwalenia  planu

miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 
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Na  dzień  31  grudnia  2021  r.  na  terenie  Gminy  Września  obowiązywało  100  miejscowych  planów

zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni ok. 1731 ha. Oznacza to, że pokrycie miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego w stosunku do całej powierzchni gminy Września wynosi ok. 7,8%.

Procentowy  udział  poszczególnych  funkcji  terenów  wskazanych  w  obowiązujących  miejscowych  planach

zagospodarowania przestrzennego obrazuje poniższy wykres.

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Września stan

na 31 grudnia 2021 r.

Lp. Nazwa planu
Rok wejścia w

życie

Pow. 

w ha

1. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rejonu ul. Grunwaldzkiej, nr geod. dz. 1919/1.

1996 0,14

2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o funkcji usługowo - handlowej                    

i produkcyjnej rejon ul. Kościuszki i Gen. Sikorskiego – częściowa zmiana planu ogólnego miasta. 1997 4,36

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod szkołę podstawową w Kaczanowie. 2000 2,78

4. 

Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

jednorodzinnego w rejonie ulic Paderewskiego

i Słonecznej we Wrześni. 

2000 0,20

5. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo – usługowych w 

Białężycach, gmina Września – działka nr ewid. 107/5. 
2000 0,53

6. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod drogę gminną 

Września – Psary Małe. 
2001 0,73

7. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie części 

nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 23/8, położonej w Nowym Folwarku. 
2001 0,80
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8. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej w 

rejonie ulic: Gronowej i Podmiejskiej 

w Przyborkach. 

2001 4,56

9.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie, 

część działki nr ewid. 52/2. 
2001 1,26

10.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie, 

rejon ul. Sportowej. 
2002 0,74

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w 

rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej 

we Wrześni. 

2002 9,61

12. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną w Słomowie, działka nr 103/4. 
2002 0,69

13.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni 

w ciągu drogi krajowej Nr 15. 
2002 28,30

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo – handlowej we 

Wrześni dz. nr ewid 922/4, rejon 

ul. Daszyńskiego. 

2003 0,19

15.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego – część 

działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku. 
2003 2,09

16.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

działka nr ewid. 37/3 w Bierzglinie. 
2003 0,86

17.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy usługowo – handlowej we 

Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego. 
2003 1,15

18.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowej i usługowo-

produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej. 
2003 2,58

19.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – mieszkaniowej w obrębie 

nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej. 
2003 0,04

20. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego część dz. nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich. 
2003 0,86

21. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie 

nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej. 
2003 0,96

22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno –

usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. 
2003 7,27

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. 

Klonowej w Bierzglinku - w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina 

Września. 

2003 2,27

24.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w 

rejonie ulic Szkolnej i Kosynierów we Wrześni. 
2003 0,53

25. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo – 

usługowo – rzemieślnicze w Bierzglinku, dz. nr ewid. 274/3, 274/4. 
2003 1,35

26.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach, 

dz. nr ewid. 299. 
2003 1,63

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w 2003 1,92
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Kaczanowie, w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki oznaczone numerem geodezyjnym 

227/7 i 227/10. 

28.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w 

obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku. 
2003 35,0

29.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. nr ewid. 270/1. 
2005 0,63

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce. 2005 3,61

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku. 2005 17,15

32. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, 

Chociczka oraz Psary Małe.
2005 7,09

33.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie 

nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września. 
2005 0,55

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe. 2005 2,88

35. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

we wsi Gutowo Małe.
2005 0,49

36. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

we wsi Psary Polskie.
2005 1,36

37.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno – usługowo –

rzemieślnicze w Psarach Małych. 
2005 0,57

38.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie,

obszar działki nr ewid. 52/16 oraz fragmenty drogi krajowej Nr 15 i wojewódzkiej Nr 432 w rejonie 

skrzyżowania. 

2005 21,56

39. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w rejonie ulicy Paderewskiego 

we Wrześni. 

2005 4,57

40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo. 2005 5,92

41.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Psarach

Małych, obejmującego obszar ograniczony ulicami Rolną, Długą, Przylesie, Nekielską. 
2006 5,40

42.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo – rzemieślniczych w Psarach 

Małych w rejonie ulicy Dojazdowej. 
2006 1,03

43.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego 

obszar działki nr 46/6 położonej w Psarach Małych. 
2006 0,43

44.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod rozbudowę 

składowiska odpadów w Bardzie. 
2006 15,90

45.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno – usługowego w

obrębie nieruchomości ozn. nr geod 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w 

rejonie ulicy Słowackiego.

2006 14,36

46.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z 

zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 

120/7, 122/4.

2006 3,27

47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie 

2006 2,00
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Małym. 

48.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach 

Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3. 
2007 4,25

49.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” 

we Wrześni obejmujący obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica. 
2008 6,67

50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie. 2008 6,53

51. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy 

Wielkiej obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – 

Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o nr ewid. 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5. 

2008 45,54

52.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i 

usługowe w rejonie ulicy Paderewskiego 

i zachodniej granicy miasta Wrześni. 

2009 12,85

53.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg 

krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa-Poznań w 

miejscowości Gutowo Wielkie i Gutowo Małe. 

2009 59,84

54.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 

Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej. 
2009 3,67

55.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie 

lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów na odcinku położonym 

w Gminie Września.

2009 84,93

56.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we 

Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej 

i Sikorskiego. 

2009 2,80

57.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie 

nieruchomości o numerach geodezyjnych: 41/4, 41/14 w Nowym Folwarku. 
2010 1,43

58.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie 

ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku. 
2010 4,82

59.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 

obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku. 
2010 6,20

60.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie 

Wielkim, obszar działek o nr 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy Gen.

Sikorskiego. 

2009 36,91

61. 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi 

Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe. 
2010 2,70

62.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ul. Szosa Witkowska we Wrześni. 
2010 12,44

63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo. 2010 1,12

64.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo–usługowej i 

usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. 
2010 14,70

65.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 

obejmujący obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie. 
2011 8,05

66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie 2011 1,33
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nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim. 

67.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 

obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku. 
2011 26,49

68.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ulicy Jarzębinowej. 
2011 0,81

69.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie 

nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/12, 134/13, 135 w Gutowie Małym. 
2011 7,13

70.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi 

rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym. 
2011 30,59

71. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi 

rzemiosła we Wrześni, obejmujący obszar 

w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida. 

2011 5,43

72.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe 

obejmujący działki o numerach geod. 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich. 
2011 10,32

73.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 

rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni. 
2011 18,61

74.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie 

ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego. 
2012 2,15

75.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i 

produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach 

geodezyjnych 102/14 i 117/1. 

2012 8,49

76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo. 2012 32,77

77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku. 2012 10,54

78.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-

usługowego w obrębie nieruchomości ozn. 

nr 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego. 

2013 3,91

79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich. 2013 18,01

80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Osowie. 2014 5,80

81.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w 

rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września – Jarocin. 
2014 150,65

82.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza 

Mała, Białężyce, Grzymysławice. 
2014 191,15

83.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej 

nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim. 

2014 57,92

84. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego 

i zachodniej granicy miasta Września.

2015 0,21

85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo. 2015 1,23

86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid.105/15. 2016 1,62

87. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową 

2016 14,16
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i Główną. 

88.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.
2016 1,00

89.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego 

i zachodniej granicy miasta Września.

2016 7,33

90.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Białężyce.
2016 26,25

91.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-

usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.
2017 0,24

92.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo  

mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1).
2017 28,58

93.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie 

ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.
2017 4,24

94.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą 

w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach

geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

2018 47,98

95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3. 2018 3,24

96.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej 

nr geodezyjnym 69/9, położonej 

w Obłaczkowie.

2018 7,53

97.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 

57/8. 
2019 1,95

98.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku 

w rejonie ulic Klonowej i Lipowej. 
2019 4,50

99.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, 

Gulczewo.
2020 441,65

100.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała – „Chocicza Mała 

II”.
2021 19,93

Na dzień 31 grudnia 2021 r. prowadzone były procedury planistyczne w sprawie sporządzenia nowych miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

• Chocicza Wielka, Chocicza Mała,

• Bierzglinek,

• Bierzglinek rejon ulicy Wiązowej,

• Żerniki, Chociczka,

• Otoczna – dz. nr ewid.  96/14 i 150,

• Węgierki,

• Chocicza Mała – Chocicza Mała I,

• we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Przemysłowej.
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Prowadzone są także procedury zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

• terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni,

• terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

• terenów  zabudowy  mieszkaniowo  -  usługowej  i  usług  handlu  w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej

i Miłosławskiej we Wrześni,

• terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni,

• terenów pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego.

4.4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023.

Lokalny  Program  Rewitalizacji  dla  Miasta  i  Gminy  Września  na  lata  2017  –  2023  został  zatwierdzony

przez  Radę  Miejską  we  Wrześni  dnia  27  września  2017  roku  i  zaktualizowany  23  marca  2018  roku.  Zmiana

podyktowana  była  zamiarem  aplikowania  Gminy  Września  o  bezzwrotne  środki  w  ramach  Wielkopolskiego

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014  –  2020,  celem  realizacji  projektu  pn.  „Rewitalizacja  miasta

Września w celu poprawy aktywności seniorów”.

Istnienie  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  podyktowane  jest  nowymi  potrzebami  społecznymi,

gospodarczymi,  przestrzennymi  i  środowiskowymi  Gminy  Września.  W ramach  programu zdiagnozowane  zostały

obszary  zdegradowane  oraz  tereny  do  rewitalizacji.  Istotną  kwestią  stała  się  również  partycypacja  społeczna  –

współdziałania mieszkańców w realizacji programu. 

Lokalny Program Rewitalizacji ma powiązania z następującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi:

1. Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. WIELKOPOLSKA 2020;

2. Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego;

3. Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Września;

4.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Września;

5. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Września.

Gmina Września na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017

– 2023 pozyskała środki zewnętrzne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

 Lokalny  Program  Rewitalizacji  dla  Miasta  i  Gminy  Września  na  lata  2017  –  2023  skonstruowano

na podstawie celów mieszczących się w strefie społecznej i gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej

oraz środowiskowej i są to: 

1.  Eliminacja  skutków  starzenia  się  społeczeństwa  i  odmłodzenie  struktury  wiekowej  mieszkańców  obszaru

rewitalizacji;

2.  Aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  zamieszkujących  obszar

rewitalizacji;

3. Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez rozwój usług kultury;

4. Rozwój stref rekreacji i integracji społecznej jako elementów odnowy społecznej obszaru rewitalizacji;

5. Przystosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb rozwojowych obszaru rewitalizacji;

6.  Zmodernizowanie  i  adaptacja  obiektów  dziedzictwa  kulturowego  oraz  przestrzeni  publicznej  i  półpublicznej

dla poprawy warunków świadczenia i rozwoju nowych usług społecznych i gospodarczych;
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7. Poprawa warunków życia na wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych – blokowiskach;

8. Zmodernizowanie infrastruktury i przestrzeni usług społecznych na wiejskich obszarach rewitalizacji jako istotny

element ich rozwoju;

9.  Poprawa  czystości  powietrza  i  warunków  akustycznych  w rejonach  zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  obszaru

rewitalizacji.

Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mają

za  zadanie  eliminację  lub ograniczenie  negatywnych zjawisk.  Ich  zakres  wynika  bezpośrednio z  przeprowadzonej

diagnozy stanu obszarów kryzysowych gminy oraz postulatów dotyczących oczekiwanych zmian podnoszonych przez

mieszkańców w trakcie  przeprowadzonych  w ramach  przygotowania  programu elementów z  zakresu  partycypacji

społecznej. 

Dzięki  diagnozie  i  analizie  wyłoniono  obszary  zdegradowane  zlokalizowane  zarówno  na  terenie  miasta,

jak również na wsiach, a następnie na tej podstawie określono i wyznaczono następujące obszary rewitalizacji: 

- Obszar miejski:

a) Obszar nr 1, obejmujący ścisłe centrum miasta w granicach: od zachodu ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, od północy

ul. Ignacego Daszyńskiego, ul. Szkolnej, od wschodu ul. Legii Wrzesińskiej, ul. Opieszyn, ul. Miłosławskiej;

b)  Obszar  nr  3,  obejmujący  obszar  zabudowy wielorodzinnej,  powojskowej  oraz  zieleni  urządzonej  w  granicach:

od  północy  ul.  Szosa  Witkowskiej,  ul.  Juliusza  Słowackiego,  od  wschodu  ul.  Piastów,  ul.  Tadeusza  Kościuszki,

ul. Warsztatowej, od południa graniczący z rzeką Wrześnicą, obejmujący Park im. Dzieci Wrzesińskich i Zespół Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

- Obszar wiejski: Wódki, Chocicza Mała, Stanisławowo, Chocicza Wielka, Gulczewo, Gulczewko, Gonice, Goniczki,

Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Broniszewo, Sędziwojewo.

Obszar rewitalizacji w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji zamieszkiwało łącznie 14 340

osób,  czyli  28,7%  ludności  gminy.  Łączna  powierzchnia  jego  podobszarów  wynosi  954,59  ha,  co  stanowi  4,3%

powierzchni gminy ogółem. 
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Obszar rewitalizacji – rozmieszczenie podobszarów obszaru rewitalizacji w gminie Września

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2023 zawiera listę przedsięwzięć

tworzących  katalog  projektów  mieszkańców  oraz  propozycji  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Września.  Przedsięwzięcia

podzielono na projekty podstawowe i uzupełniające. Projekty podstawowe skoncentrowane są głównie na działaniach

prorozwojowych,  ale  są  to  również  inwestycje  w  infrastrukturę  wiejską  oraz  zadania  inwestycyjne  związane

z tworzeniem stref rekreacji i aktywizacji społecznej oraz modernizacją infrastruktury kulturalnej. Pozostałe projekty

niwelują  problemy  o  charakterze  społecznym,  gospodarczym,  przestrzenno  –  funkcjonalnym  i  środowiskowym

stanowiąc ważny czynnik prowadzonej odnowy obszaru rewitalizacji w mieście  i na wsiach. 

Poniżej przedstawiono listę projektów podstawowych i uzupełniających wraz z informacją  o ich realizacji.

Numer i tytuł przedsięwzięcia/projektu
Szacowana wartość projektu

(PLN)
Źródło finansowania/stan realizacji

Przedsięwzięcie nr  1 Integracja 
międzypokoleniowa

- -

Projekt 1.1 Modernizacja terenów przyległych do 
ulicy Koszarowej

1 000 000,00 zł EFRR/Budżet miasta i gminy Września

Projekt 1.2 Zielone Centrum Rekreacji 500 000,00 zł EFRR/Budżet miasta i gminy Września

Projekt 1.3 Rozwój terenów zielonych w obrębie 
ulic:  Batorego, Chrobrego, Jadwigi

350 000,00 zł
EFRR/NFOSiGW/Budżet miasta i gminy

Września

Projekt 1.4 Centrum Seniora „Wrzosowisko”: 1 500 000,00 zł
Środki własne Wnioskodawcy i

dofinansowanie z programu
Senior+/rozpoczęcie w 2021 roku

Przedsięwzięcie nr 2 Września dla Seniorów - -

Projekt 2.1 Aktywizacja i integracja seniorów w 
gminie Września

182 000,00 zł EFS/ Budżet miasta i gminy Września

Projekt 2.2 Wrzesiński Tydzień Seniora 80 000,00 zł
Środki własne Wnioskodawcy/zrealizowano w

2019 roku
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Numer i tytuł przedsięwzięcia/projektu
Szacowana wartość projektu

(PLN)
Źródło finansowania/stan realizacji

Przedsięwzięcie nr 3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu grup defaworyzowanych

- -

Projekt 3.1 Dystrybuowanie artykułów 
żywnościowych dla mieszkańców gminy Września

15 000,00 zł/rok
Środki własne Wnioskodawcy/zrealizowano w

2021 roku

Projekt 3.2 Prowadzenie Punktu Odbioru i 
Wydawania Rzeczy dla Potrzebujących

4 500,00 zł
Środki własne Wnioskodawcy/zrealizowano w

2021 roku

Projekt nr 4 Podniesienie wiedzy uczniów i 
kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań 
zwiększających efektywność kształcenia w SSP nr 
1 we Wrześni

210 000,00 zł

EFS/Budżet miasta i gminy
Września/rozpoczęto realizację projektu w

2018 roku, kontynuacja w 2019 roku.
Realizację projektu zakończono w 2020 roku. 

Przedsięwzięcie nr 5 Kulturalna Września - -

Projekt 5.1 Wrzesiński Festiwal  Orkiestr Dętych
60 000,00 zł

Środki własne Wnioskodawcy/zrealizowano w
2021 roku

Projekt 5.2 Światowy Przegląd Folkloru 
„Integracje”

15 000,00 zł
Środki własne Wnioskodawcy/zrealizowano w

2019 roku

Projekt 5.3 Niedziele za miastem 100 000,00 zł EFS/Budżet miasta i gminy Września

Projekt 5.4 Piknik profilaktyczny „Niedziele dla 
milusińskich”

14 400,00 zł
Środki własne Wnioskodawcy/zrealizowano w

2021 roku

Projekt 5.5 Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i
Młodzieży Miasta i Gminy Września „Talenty”

15 000,00 zł
Środki własne Wnioskodawcy/zrealizowano w

2019 roku

Przedsięwzięcie nr 6 Modernizacja infrastruktury 
kulturalnej

- -

Projekt 6.1 Modernizacja Amfiteatru im. Anny Jantar
we Wrześni

15 000 000,00 zł EFRR/Budżet miasta i gminy Września

Projekt 6.2 Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka 
Kultury wraz z robotami towarzyszącymi

5 500 000,00 zł

EFRR/Budżet miasta i gminy Września/
realizację rozpoczęto w 2019 roku (umowa o

dofinansowanie została podpisana w 2018
roku). Realizację zadania zakończono w 2020

roku. 

Przedsięwzięcie nr  7 Modernizacja infrastruktury
społecznej i kulturalnej na obszarach wiejskich

- -

Projekt 7.1 Integracja społeczna mieszkańców 
Chociczy Małej

150 000,00 zł

EFRR/PROW/Budżet miasta i gminy
Września/ zadanie częściowo zrealizowane w

2020 roku w ramach  X edycji konkursu
Pięknieje Wielkopolska Wieś

Projekt 7.2 Integracja społeczna mieszkańców Gonic 150 000,00 zł
EFRR/PROW/Budżet miasta i gminy

Września

Przedsięwzięcie nr  8 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich

- -

Projekt 8.1 Budowa placu zabaw we wsi Gulczewo
30 000,00 zł

 
EFRR/PROW oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt 8.2 Rozwój terenów sportu i rekreacji we wsi 
Gulczewo

900 000,00 zł
 

EFRR/PROW oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt 8.3 Rewaloryzacja zabytkowego parku w 
Stanisławowie

Koszt jednostkowy rewaloryzacji hektara
powierzchni: 

ok. 30 000,00 zł

EFRR/PROW/NFOŚiGW oraz inne fundusze
zewnętrzne

Projekt nr 9 Modernizacja przestrzeni publicznej 
na osiedlu Wojska Polskiego we Wrześni

500 000,00 zł EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne

Przedsięwzięcie nr 10 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych na terenie miasta 
Września

- -

Projekt 10.1 Budowa parkingu przy dworcu PKP 
Września

2 000 000,00 zł EFRR/Budżet miasta i gminy Września

Projekt 10.2 Zagospodarowanie terenu przy 
cmentarzu komunalnym

500 000,00 zł EFRR/Budżet miasta i gminy Września

Projekt 10.3 Renowacja ul. Harcerskiej

Koszt prac: ok. 15 000 zł – 30 000 zł za
hektar powierzchni + koszt renowacji

toalety publicznej .
EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt 10.4 Zmiana organizacji ruchu pieszych i 200 000,00 zł EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne
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Numer i tytuł przedsięwzięcia/projektu
Szacowana wartość projektu

(PLN)
Źródło finansowania/stan realizacji

położenia miejsc parkingowych na osiedlu 
Kościuszki

Projekt 10.5 Renowacja terenów zieleniaka 
osiedlowego przy ul. Chrobrego we Wrześni

650 000,00 zł EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt 10.6 Renowacja zieleniaka przy ul. 
Kościelnej we Wrześni

1 000 000,00 zł EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt 10.7 Zielona WSM

Koszt jednostkowy za rewitalizację 1 ha
powierzchni waha się w granicach od 15

000,00 zł do 30 000,00 zł
EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt nr 11 Kompleksowa modernizacja 
budynków wielorodzinnych Wrzesińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Wojska 
Polskiego we Wrześni

3 000 000,00 zł EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne

Przedsięwzięcie nr 12 Modernizacja 
infrastruktury drogowej na terenie wsi Gulczewo

- -

Projekt 12.1 Odnowa wsi Gulczewo – budowa 
chodnika w paśmie drogi powiatowej nr 2947P

60 000,00 zł - 100 000,00 EFRR/PROW oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt 12.2 Odnowa wsi Gulczewo – budowa 
(utwardzenie) drogi przebiegającej przez wieś

665 000,00 - 800 000,00 zł EFRR/PROW oraz inne fundusze zewnętrzne

Przedsięwzięcie nr 13 Renowacja obiektów 
zabytkowych i ich otoczenia na terenie Wrześni

- -

Projekt 13.1 Rewitalizacja terenu wokół dworca PKP 10 000 000,00 zł
EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne / Środki

własne wnioskodawcy

Projekt 13.2 Modernizacja  dawnego budynku 
koszarowego

10 000 000,00 zł
EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne /budżet

powiatu wrzesińskiego

Projekt 13.3 Rewitalizacja zabytkowych kamienic w 
centrum Wrześni

Szacunkowa kwota remontu części
zewnętrznych trzech budynków w

zależności od zakresu prac wyniesie 
ok. 3 000 000,00 zł.

EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne /budżet
powiatu wrzesińskiego/budżet województwa

wielkopolskiego

Projekt 13.4 Termomodernizacja i odtworzenie 
dawnego blasku budynku byłego urzędu celnego na 
cele społeczne

546 000,00 zł
EFRR oraz inne fundusze zewnętrzne /Środki

własne wnioskodawcy

Projekt 13.5 Przyjazne podwórka

Jednostkowy koszt w zależności od
zakresu prac od 5 000,00 zł do 30 000,00

zł
EFRR/EFS oraz inne fundusze zewnętrzne

Projekt 13.6 Termomodernizacja i odtworzenie 
dawnego blasku budynku Pałacu Ponińskich i 
Mycielskich

1 565 000,00 zł
Zrealizowane ze środków własnych

Wnioskodawcy – zakończono 2020 roku

Projekt nr 14 Centrum budownictwa zero-
energetycznego we Wrześni

2 200 000,00 zł EFRR/Środki własne wnioskodawcy

Wiele  z  wyżej  wskazanych przedsięwzięć  ujętych  w Lokalnych  Programie  Rewitalizacji  Miasta  i  Gminy

Września  przewiduje  ubieganie  się  o  dofinansowanie  ze  środków  unijnych  w  formie  dotacji  (z  wykorzystaniem

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego bądź też Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Jednakże

Gmina Września w ramach dostępności swoich środków finansowych realizowała wiele projektów, głównie tych które

dedykowane  są  mieszkańcom.  Projekty  dotykające  sfery  społecznej  stanowią  bowiem  odpowiedź  na  główne

ich potrzeby. Poprzez takie działania Września jest miastem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla społeczeństwa. 

4.5. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2021-2024.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych

aktów planowania w gminie. Nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz jest dokumentem polityki administracyjnej

w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony

zabytków i  krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i  promowania dziedzictwa kulturowego.  Program opieki
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nad zabytkami stanowi podwalinę współpracy między samorządem gminy, właścicielem zabytków i  Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków.

Zagadnienie  ochrony  zabytków  i  opieki  nad  zabytkami  przejawia  się  w  zbiorowej  potrzebie  wspólnoty,

oznacza  konieczność  realizowania  przez  samorząd  zadań  związanych z  ochroną  zabytków i opieki  nad  zabytkami

poprzez działania edukacyjne i popularyzatorskie. Burmistrz Miasta i Gminy Września zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sporządza na okres 4 lat gminny program opieki

nad zabytkami.

Program ten ma na celu, w szczególności:

• włączenie  problemów  ochrony  zabytków do  systemu  zadań  strategicznych,  wynikających  z koncepcji

przestrzennego zagospodarowania kraju,

• uwzględnianie  uwarunkowań  ochrony  zabytków,  w  tym  krajobrazu  kulturowego  i  dziedzictwa

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,

• podejmowanie  działań  zwiększających  atrakcyjność  zabytków dla  potrzeb  społecznych,  turystycznych  

i  edukacyjnych  oraz  wspieranie  inicjatyw  sprzyjających  wzrostowi  środków  finansowych  na  opiekę

nad zabytkami,

• określenie  warunków współpracy  z  właścicielami  zabytków, eliminujących  sytuacje  konfliktowe związane

 z wykorzystaniem tych zabytków,

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Gminny  Program  Opieki  nad  Zabytkami  dla  Miasta  i  Gminy  Września  na  lata  2021-2024  po uzyskaniu

pozytywnej opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został przyjęty uchwałą nr XXI/208/2021

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 1285).

Głównym  odbiorcą  programu  jest  społeczność  lokalna,  która  bezpośrednio  powinna  odczuć  efekty

jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli oraz użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, lecz także

wszystkich  mieszkańców,  gdyż  zachowane  i  należycie  pielęgnowane  dziedzictwo  kultury  wyróżnia  obszar  gminy

i przesądza o jej atrakcyjności.

Przyjęty przez radę gminy w formie uchwały gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki

samorządowej.  Powinien  służyć  podejmowaniu  planowych  działań  dotyczących  inicjowania,  wspierania,

koordynowania  badań  i  prac  z  dziedziny  ochrony  zabytków  i  krajobrazu  kulturowego  oraz  upowszechniania

i promowania dziedzictwa kultury.

Program może być wykorzystywany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, środowiska badawcze  

i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych oraz osoby zainteresowane kulturą i dziedzictwem kultury.

Opracowanie  i  uchwalenie  gminnego  programu  opieki  nad  zabytkami  nie  powinno  być  traktowane  jedynie

jako realizacja  przez  gminę zadania  ustawowego.  Programy mają bowiem służyć  rozwojowi gminy przez dążenie

do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków

na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Inne ważne cele gminnego programu opieki nad zabytkami wskazane

przez  ustawodawcę  (np.  określenie  warunków  współpracy  z  właścicielami  zabytków  eliminujących  sytuacje

konfliktowe  czy  tworzenie  miejsc  pracy  związanych  z  opieką  nad  zabytkami)  sprawiają,  że  program  ten  może

odgrywać ważną rolę społeczną, a jego konsekwentna realizacja może stać się istotnym czynnikiem rozwoju gminy.
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Program opieki nad zabytkami powinien pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo

kulturowe gminy. Wskazane w programie działania powinny być skierowane na poprawę stanu zabytków, ich adaptację

i  rewaloryzację  oraz  zwiększenie  dostępności  do  nich  mieszkańców  i  turystów.  Jednocześnie  mogą  przyczynić

się  do  zwiększenia  atrakcyjności  regionu,  podniesienia  konkurencyjności  oferowanych  produktów  turystycznych,

a także szerszego od dotychczasowego wykorzystania potencjału związanego z zachowanym dziedzictwem kultury.

Gminny  program  opieki  nad  zabytkami,  m.  in.  przez  działania  edukacyjne,  może  też  budzić  w lokalnej

społeczności świadomość wspólnoty kulturowej,  roli i  znaczenia lokalnych wartości  i  wspólnych korzeni.  Wspólna

dbałość  o  zachowanie  wartości  kulturowych  wzmacnia  poczucie  tożsamości,  wspiera  identyfikację  jednostki

z tzw. małą ojczyzną, zacieśnia procesy integracyjne w społeczności lokalnej, minimalizując niektóre negatywne skutki

globalizacji  (T.  Błyskosz,  A.  Fortuna-Marek,  E.  Jagielska,  I. Liżewska,  B.  Oszczanowska,  J.  Welc-Jędrzejewska,

Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny, Kurier Konserwatorski 2009, nr 3, s. 14-36).

Z realizacji tego programu Burmistrz Miasta i Gminy Września zobowiązany jest do sporządzania co  2 lata

sprawozdania, które następnie przedstawia się Radzie Miejskiej. Ostatnie sprawozdanie z realizacji w latach 2019-2020

Gminnego Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020 zostało przedstawione

Radzie Miejskiej w 2021 r. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą nr XXIV/222/2021 Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 maja  2021 r.  Sprawozdanie  z  realizacji  w latach  2021-2022 Gminnego Program Opieki  nad Zabytkami

dla Miasta i Gminy Września na lata 2021-2024 zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w 2023 r.

Zabytkiem nieruchomym jest nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, które są dziełem człowieka

lub są związane z jego działalnością. Zabytkiem nieruchomym są także nieruchome zabytki archeologiczne będące

pozostałością  (powierzchniową,  podziemną  lub  podwodną)  egzystencji  człowieka.  Zabytkiem  nieruchomym  może

być wybrana część lub całość nieruchomości.  Oprócz budynków lub budowli zabytki  nieruchome to także miejsca

upamiętniające wydarzenia historyczne lub działalność wybitnych ludzi lub instytucji. W ustawie wymienione są także

krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne i ruralistyczne, budownictwo obronne, obiekty techniki, cmentarze i parki.

Ze  względu na  posiadane wartości  historyczne,  artystyczne  lub  naukowe w interesie  społecznym jest  zachowanie

zabytków poprzez otoczenie ich ochroną i opieką.

Zabytki  nieruchome  wpisane  do  rejestru  zabytków  stanowiące  własność  Gminy  Września  lub jednostek

podległych:

• Ratusz, obecnie Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, nr rejestru zabytków 191/WLKP/A z 28.06.2004 r.,

• Willa  Starosty  w  zespole  starostwa,  obecnie  Urząd  Stanu  Cywilnego  we  Wrześni,  nr  rejestru  zabytków

385/WLKP/A z 25.07.2006 r.,

• Szkoła  Elementarna  Dzieci  Wrzesińskich  –  Katolicka  Szkoła  Ludowa,  obecnie  Muzeum  i  Biblioteka

we Wrześni, nr rejestru zabytków 1569/A z 10.09.1974 r.,

• Altana  w  zespole  Strzelnicy  Strzeleckiego  Bractwa  Kurkowego  we  Wrześni,  nr  rejestru  zabytków

1012/Wlkp/A z 27.10.2016 r.,

• Dwór w zespole dworskim w Gutowie Małym, nr rejestru zabytków 1733/A z 30.04.1975 r.,

• Pałac w zespole pałacowym w Węgierkach, nr rejestru zabytków 1527/A z 1.06.1974 r. (współwłasność Gminy

Września).

Gmina Września jest właścicielem dwóch zabytkowych wagonów kolejki wąskotorowej (wagon typu Kdxh

7150-7 wyprodukowany przez Wytwórnię Konstrukcji Stalowych Chorzów II „Konstal” w 1951 r. oraz wagon typu

Kddxz 9071-1 wyprodukowany przez Fabrykę Wagonów w Świdnicy w 1960 r.) wpisanych indywidualnie do rejestru
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zabytków (nr rejestru zabytków B-266 z 18.12.2008 r.). Prezentowane są one wraz z lokomotywą parową Px48-1785

wraz z tendrem na torach przy peronie oddającym charakter  dawnego przystanku Wrzesińskiej  Kolei  Powiatowej.

Na  tablicach  informacyjnych  przedstawiona  jest  historia  Wrzesińskiej  Kolei  Powiatowej  ze  schematem  połączeń

oraz archiwalnymi fotografiami.

Gmina Września zarządza 6 obszarami zieleni (parkami) wpisanymi indywidualnie do rejestru zabytków:

• Park  krajobrazowy  w  zespole  pałacowym  Opieszyn,  obecnie  park  miejski  im.  Dzieci  Wrzesińskich

we Wrześni,

• Park miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni,

• Ogród Strzeleckiego Bractwa Kurkowego (Park im. Strzeleckiego Bractwa  Kurkowego) w zespole Strzelnicy

Strzeleckiego Bractwa Kurkowego we Wrześni (Gmina Września zarządza częścią parku),

• Park krajobrazowy w zespole dworskim w Gutowie Małym,

• Park krajobrazowy ze stawem w zespole pałacowym w Węgierkach,

• Park dworski w Marzeninie.       

Obiekty zabytkowe zarówno te wpisane do rejestru zabytków, jak i pozostałe ujmowane są w wojewódzkiej

ewidencji  zabytków oraz  gminnej  ewidencji  zabytków.  Gminna  ewidencja  zabytków jest  podstawą  do  stworzenia

gminnego programu opieki nad zabytkami.  Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami Burmistrz Miasta i Gminy Września prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart

adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Zgodnie z przywołaną ustawą w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

• zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

• inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

• inne  zabytki  nieruchome  wyznaczone  przez  Burmistrza  w  porozumieniu  z  wojewódzkim  konserwatorem

zabytków.

Zarządzeniem nr 206 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2019 r. przyjęto Gminną

Ewidencję  Zabytków.  Załącznikiem  do  przedmiotowego  zarządzenia  jest  wykaz  kart  adresowych  zabytków

nieruchomych. W Gminnej Ewidencji Zabytków ujmowane są zabytki nieruchome tj.: budynki, układy urbanistyczne,

zespoły budowlane i  zabytki  archeologiczne.  Procedurę  włączania lub wyłączania  obiektów do gminnej  ewidencji

zabytków  prowadzi  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  w  porozumieniu  z  Wielkopolskim  Wojewódzkim

Konserwatorem  Zabytków.  Obecnie  trwa  aktualizacja  Gminnej  Ewidencji  Zabytków.  Informacje  związane

z prowadzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Miasta i Gminy we Wrześni (https://bip.wrzesnia.pl/). 

W  2021  r.  Gmina  Września  udzieliła następujących  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:  

lp. Zabytek Zadanie objęte dotacją Wysokość

przyznanej dotacji

1. Dwór w Białężycach, wpisany do rej. zab. nieruchomych: 

1730/A z 29.04.1975 r.

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w dworze     

położonym w miejscowości Białężyce 36

78 907,31 zł
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2. Kościół parafialny  pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi 

Królewskiej, wpisany do rej. zab. nieruchomych: 2534/A 

z 01.08.1956 r.

Wykonanie konserwacji dachu kościoła parafialnego 

pw. św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej

15 000,00 zł

4.6.  Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Września na lata 2019-2024.

Celem  Wieloletniego  Programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem  Gminy  Września  w  latach

2019-2024 jest określenie podstawowych kierunków działania w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Zadaniem

własnym gminy  jest  zaspokajanie  potrzeb  mieszkaniowych  gospodarstw  domowych  o  niskich  dochodach.  Gmina

zapewnia również lokale na rzecz osób, które otrzymały uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu

na mocy orzeczenia sądu. 

Na  dzień  31  grudnia  2021r.  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Września  wchodziło  291  lokali,

z czego 36 lokali pozostawało niezasiedlonych:

• 10 lokali z uwagi na toczące się procedury zawierania umów, trwające lub planowane remonty,

• 10 pustych lokali znajdowało się w budynkach - Września, ul. Wiśniowa 81, 81A i Gonice 2, które to budynki

z uwagi na zakres zaplanowanych remontów i modernizacji należy czasowo opróżnić z lokatorów,

• 11  lokali  w  budynkach  przeznaczonych  do  rozbiórki  (Września,  ul.  Miłosławska  16A,  Września,

ul. Warszawska 26A i 26B, Września, ul. Jana Pawła II 17), 

• 5  lokali  w  budynkach  przewidzianych  do  wykwaterowania  (Września,  ul.  Gnieźnieńska  30,  Marzenin,

ul. Parkowa 4).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Września dysponowała 5 tymczasowymi pomieszczeniami (niezasiedlonymi

- wstrzymanie czynności eksmisyjnych wobec epidemii COVID-19). 

Na  dzień  31  grudnia  2021 r.  na  otrzymanie  lokalu  z  mieszkaniowego  zasobu  gminy  oczekiwały  ogółem

42 rodziny/osoby (lista lokali mieszkalnych – 11 rodzin/osób, rejestr potrzeb mieszkaniowych 27 rodzin/osób, wyroki

sądowe  przyjęte  do  realizacji  4  rodziny/osoby),  co  oznacza,  że  ilość  gminnych  lokali  nie  jest  wystarczająca

dla  zaspokojenia  potrzeb  wszystkich  oczekujących  (w  tym  36  rodzin/osób  kwalifikowało  się  na  tamten  moment

do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu).

W celu poprawy tej sytuacji program przewiduje – w miarę możliwości – pozyskiwanie lokali do zasobu.

Mając  na  uwadze  korzystne  dla  gmin  zmiany   ustawy  o  finansowym  wsparciu  tworzenia  lokali  mieszkalnych

na  wynajem,  mieszkań  chronionych,  noclegowni,  schronisk  dla  osób  bezdomnych,  ogrzewalni  i  pomieszczeń

tymczasowych – w szczególności w zakresie wysokości finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, w 2021r. podjęto

działania  mające  na  celu  wybudowanie  20  lokali  mieszkalnych  we  Wrześni,  przy  ul.  Pilskiej  (dz.  nr  3840/12)  –

wykonano stosowną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonane

zostały również pierwsze koncepcje architektoniczne adaptacji na cele mieszkalne budynku położonego w Marzeninie

przy ul. ks. Twardego 24 (dz. nr 94/9). 

Ogólny  stan  techniczny  budynków  gminnych,  w  których  znajdują  się  lokale  komunalne  ocenić  należy

jako  średni.  Budynki  te  pochodzą  w  większości  z  okresu  międzywojennego  i  wcześniejszego.  Sukcesywnie

przeprowadzane  są  jednak  prace  remontowe  mające  na  celu  utrzymanie  substancji  mieszkaniowej  w  możliwie

najlepszym stanie technicznym.  Wykonywanie robót remontowych związane jest również z koniecznością zapewnienia
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bezpieczeństwa  mieszkańcom  zasobu  (w  szczególności  instalacje  elektryczne  i  roboty  zduńskie).  Ze  strony

mieszkańców natomiast nierzadko obserwuje się brak poszanowania dla mienia gminnego i dbałości o nie.

W 2021 r. w mieszkaniowym zasobie Gminy Września:

1.  Wykonano  prace  zduńskie  w  27  lokalach,  w  tym  dokonano  przestawienia/naprawy  pieców  w  11  lokalach

i czyszczenia w 16 lokalach na łączną sumę 33.048,00 zł (plan wynikający z uchwały –  30.000,00 zł).

2. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 14 lokalach i w 2 budynkach mieszkalnych na łączną sumę 41.477,20 zł

(plan wynikający z uchwały – 35.000,00 zł).

3.  Przeprowadzono  prace  dekarskie  na  1  budynku  na  łączną  sumę  1.425,60  zł   (plan  wynikający  z  uchwały  –

150.000,00 zł).  

4. Wykonano prace remontowo-budowlane, elektryczne i instalacyjne w 66 mieszkaniach oraz przeprowadzono prace

remontowo-budowlane, elektryczne i instalacyjne (części wspólne, otoczenie budynku) w 16 budynkach mieszkalnych

na łączną kwotę 525.894,88 zł (plan wynikający z uchwały – 310.000,00 zł).

Zabezpieczone w budżecie na rok 2021 środki finansowe przewidziane na prace zduńskie i wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej zostały zrealizowane w kwotach zbliżonych do tych przewidzianych w wieloletnim programie.

Wielkość środków finansowych poniesionych na prace remontowo - budowlane, elektryczne i instalacyjne wynikała

w  głównej  mierze  z  dużej  ilości  odzyskanych  w  2021  r.  mieszkań  po  lokatorach  –  odzyskano  21  mieszkań,

które  wymagały  generalnego  remontu.  W tym  też  kierunku  została  skierowana  większość  środków  finansowych

zabezpieczonych w budżecie.

W roku  2021,  z  uwagi  na  ograniczone  możliwości  finansowe,  nie  przeprowadzano  rozbiórek  budynków

będących  w  złym  stanie  technicznym  będących  do  wyburzenia.  Na  dzień  31  grudnia  2021  r.  budynki  położone

we Wrześni  przy ul.  Warszawskiej  26A i  26B,  Miłosławskiej  16A oraz Jana Pawła II  17 pozostawały opróżnione

z lokatorów. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Września posiadała 106 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Września na lata

2019-2024 umożliwienie nabycia lokali komunalnych na własność przez ich najemców jest celem strategicznym gminy.

Sprzedaż lokali na rzecz najemców następuje z zastosowaniem bonifikat, które umożliwiają szeroki dostęp do zakupu

lokalu  na  własność  (za  wyjątkiem lokali  usytuowanych  w budynkach  wyłączonych  ze  sprzedaży).  W roku  2021

sprzedano 13 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, z zastosowaniem bonifikaty, za łączną kwotę: 72.766,15 zł

(w przyjętym programie na rok 2021 planowano sprzedaż 15 lokali).

W ramach  założonej  uchwałą  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  likwidacją  sytuacji  polegającej  na  posiadaniu

przez gminę pojedynczych lokali we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku 24 wspólnot mieszkaniowych gmina

jest  właścicielem zaledwie  1  mieszkania  w  budynku  -  wg  stanu  na  dzień  31.12.2021r.),  w  roku  2021  dokonano

sprzedaży ostatniego lokalu w przypadku 3 budynków, jednakże na bieżąco podejmowane są działania,  w ramach

ponownie zasiedlanych lokali oraz zamian, za zgodą lub na wniosek najemców mające na celu umożliwienie wykupu

mieszkań przez lokatorów na preferencyjnych warunkach. W praktyce niejednokrotnie propozycje dokonywania zamian

lokali,  również  na  lokale  przeznaczone  do  wykupu,  spotykają  się  z  brakiem  aprobaty  ze  strony  najemców.

Na  przestrzeni  roku  2021  gmina  17-krotnie  spotykała  się  z  odmową  przyjęcia  złożonej  oferty  zamiany  lokalu.

Relatywnie niewielkie zainteresowanie wykupami lokali na własność  w stosunku do bardzo korzystnych warunków

wykupu  związane  jest  z  takimi  czynnikami  jak:  znaczne  ubóstwo  zamieszkujących  w  zasobie  osób,  obciążenia
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komornicze,  podeszły wiek  -  w przypadku osób samotnych,  brak możliwości  wskazania przez gminę  do zamiany

lokalu, który spełniałby oczekiwania osób zainteresowanych. 

W celu obniżenia zaległości  w opłatach czynszowych (czynsz oraz opłaty niezależne  od wynajmującego)

na  bieżąco  prowadzone  są  czynności  windykacyjne.  W  trakcie  osobistych  rozmów  dłużnicy  są  informowani

o możliwości korzystania z dodatku mieszkaniowego oraz zachęcani do dokonywania dobrowolnych systematycznych

wpłat na poczet długu, co uzasadnia odstąpienie od skierowania sprawy na drogę sądową, celem wydania przez sąd

nakazu zapłaty (w trakcie roku 2021 przyjęto od dłużników 20 deklaracji dobrowolnej spłaty długu; na dzień 31 grudnia

2021 r. - 11 osób/rodzin realizowało wpłaty zgodnie z deklaracją). W 2021 r. wysłano 832 wezwania do zapłaty (termin

płatności 7 dni). Wezwania kierowane są do najemcy lokalu oraz do pełnoletnich osób zamieszkujących wraz z najemcą

lokalu, osób pełnoletnich zajmujących lokal bez tytułu prawnego oraz dłużników, którzy nie mają bieżącego przypisu

należności (nie zamieszkują już w lokalu, jednak po opuszczeniu go, np. wskutek eksmisji, pozostały niezapłacone

zaległości  – właśnie ta grupa dłużników generuje największe zaległości).  Wobec braku spłat  zaległości  w 2021 r.,

12  spraw  przekazano  do  komórki  windykacyjnej  w  celu  sporządzenia  pozwów  o  zapłatę.  Ponadto  wysłano

do 4 gospodarstw domowych wezwanie do zapłaty (termin płatności 1 miesiąc) pod rygorem wypowiedzenia umowy

najmu, 5 wypowiedzeń umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz złożono w Sądzie Rejonowym we Wrześni 1 pozew

o eksmisję.  Na bieżąco  nakazy  zapłaty  kierowane są  do  egzekucji  komorniczej.  W wielu  przypadkach egzekucja

jest  bezskuteczna.  W porównaniu  do  roku  2020  ogólna  kwota  zaległości  w  opłatach  czynszowych  i  pochodnych

(czynsz, media, odsetki, koszty) zmniejszyła się o ok. 28.000 zł. Warto również nadmienić, że znaczną część zadłużenia

stanowią zaległości  zewidencjonowane na kontach analitycznych dłużników, którzy nie zajmują już danego lokalu

(wskutek podejmowanych czynności dłużnicy wyprowadzili się dobrowolnie przekazując lokal do dyspozycji gminy,

zostali eksmitowani do innego lokalu, zmarli).

4.7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2021-2025. 

Cel strategiczny Cele operacyjne Zrealizowane działania

1. Zapewnienie bezpieczeństwa 

socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom 

gminy warunków do rozwoju. 

Przeciwdziałanie bezrobociu                       

i ograniczenie jego negatywnych skutków.

- promowano gminę przy wykorzystaniu jej zasobów 

i mocnych stron, w celu pozyskania nowych inwestorów;

- w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

we Wrześni oraz innymi instytucjami upowszechniano 

wśród osób bezrobotnych oferty pracy, informowano          

o szkoleniach, możliwościach wsparcia doradcy 

zawodowego, stażach, pracach interwencyjnych;

- Ośrodek pomocy Społecznej udzielał wsparcia 

finansowego osobom zmagającym się z problemem 

bezrobocia;

- informowano mieszkańców gminy o dostępnych formach

pomocy i możliwości skorzystania z nich;

- rodziny zmagające się  z trudnościami objęto pracą 

socjalną oraz informowano  o przysługujących 

świadczeniach;

- udzielono rodzinom wsparcia w formie świadczeń 

pieniężnych:

• zasiłek stały,

• zasiłek okresowy,
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Wspieranie osób znajdujących                    

się w trudnej sytuacji bytowej                     

i wymagających aktywizacji.

• zasiłek celowy,

• zasiłek specjalny celowy,

• dodatku mieszkaniowego,

• dodatku energetycznego,

• dodatku wyrównawczego,

• zasiłku rodzinnego, 

z dodatkami,

• jednorazowej zapomogi,

z tytułu urodzenia dziecka,

• świadczenia rodzicielskiego,

•  świadczenia wychowawczego,

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

• zasiłku pielęgnacyjnego,

• świadczenia pielęgnacyjnego,

• specjalnego zasiłku opiekuńczego,

• zasiłku dla opiekuna,

- przyznano stypendia i zasiłki szkolne;

- zapewniono dzieciom  i młodzieży dożywianie w ramach

programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

(w czasie trwania pandemii udzielano wsparcia głównie 

w formie pieniężnej);

- zlecono Katolickiemu Porozumieniu Samorządowemu 

realizację zadania: „Zapewnienie gorącego posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu 

Miasta i Gminy Września”, Stowarzyszenie prowadziło 

jadłodajnię oraz magazyn odzieży;

- osobom znajdującym się  w kryzysie bezdomności 

zapewniono schronienie w Monar Schronisko dla Osób 

Bezdomnych i Ogrzewalnia Markot w Zielińcu.

2. Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci 

i młodzieży w prawidłowym rozwoju.

 Pomoc rodzinom mającym trudności         

w sprawowaniu opieki i wychowaniu.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży 

odpowiedniego poziomu kształcenia          

i warunków do wszechstronnego rozwoju.

- prowadzono z rodzinami pracę socjalną; 

- umożliwiono rodzinom skorzystanie ze wsparcia 

specjalistów – pedagoga, psychologa i prawnika                 

w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym                           

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

- rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej przydzielano asystenta 

rodziny;

- na terenie gminy prowadzono zajęcia opiekuńczo -

wychowawcze dla rodzin,  w których występuje program 

alkoholowy; 

- realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób

z zaburzeniami psychicznymi;

- kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem KRĄG 

realizując w gminie Września Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa, który, finansowany ze środków UE, 

skierowany był do najuboższych mieszkańców naszej 

gminy. W ostatniej edycji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa sprowadzono ponad 38,5 tony żywności       

o łącznej wartości 197 771,37zł;
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- umożliwiono rodzinom skorzystanie z ulg i zniżek;

w ramach zadania rządowego Karta Dużej Rodziny 

- umożliwiono rodzinom skorzystanie z ulg i zniżek; 

poprzez przystąpienie do programu „Wielkopolska Karta 

Rodziny” realizowanego we współdziałaniu 

z Województwem Wielkopolskim.

3. Poprawa skuteczności wsparcia             

w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy  w rodzinie 

oraz dostępności opieki zdrowotnej

Udzielanie pomocy osobom dotkniętym 

problemami uzależnień i przemocy w 

rodzinie oraz prowadzenie działalności 

profilaktycznej w tym zakresie.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w 

zakresie ochrony zdrowia.

- kontynuowano współpracę instytucjonalną w zakresie 

przeciwdziałania przemocy;

- w przypadku występowania przemocy w rodzinie 

wszczynano procedurę „Niebieskie Karty”;

- udzielano wsparcia asystentów rodziny, rodzinom 

wskazanym przez grupy robocze;

- współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień

i Współuzależnienia Centrum „U” w celu zwiększenia 

dostępności do skorzystania ze wsparcia terapeutycznego;

- prowadzono czynności w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie ;

- kierowano sprawców przemocy do udziału w programie 

korekcyjno-edukacyjnym realizowanym przez PCPR;

- powołano grupę wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy;

- zawarto umowy na świadczenie usług hotelowych            

oraz hostelowych dla osób doświadczających przemocy 

i znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

- realizowano programy edukacyjno-profilaktyczne, 

skierowane do dzieci i młodzieży, promujące trzeźwy styl 

życia, uczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

(programy EPSILON oraz DEBATA); 

- promowano akcje prozdrowotne;

- informowano mieszkańców o miejscach i możliwościach 

skorzystania ze specjalistycznych usług medycznych          

oraz o możliwościach wykonania specjalistycznych badań

- współpracowano z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze ochrony zdrowia;

- Gmina Września przeprowadziła we współpracy               

z Przychodnią Lekarza Rodzinnego MEDINET akcję 

informacyjną dotyczącą możliwości zaszczepienia              

się przeciw wirusowi sars-CoV2;

- w ramach ww. współpracy przeprowadzono akcję 

szczepień w Punkcie Szczepień Mobilnych.

4. Utrzymanie seniorów i osób 

niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania.

Zapewnienie osobom starszym 

odpowiedniej opieki oraz zwiększenie ich 

udziału w życiu społeczności lokalnej.

- udzielono seniorom i ich rodzinom pomocy w formie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego,   

oraz poprzez realizację programu rządowego „Opieka 

75+”;

- udzielano pomocy osobom starszym w ramach programu 

„Wspieraj Seniora”;

- świadczono całodobową kompleksową usługę 

TELEOPIEKI w ramach zawartej umowy z firmą SIDLY 
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Ograniczenie skutków niepełnosprawności

oraz tworzenie warunków 

do społecznej i zawodowej aktywności 

osób nią dotkniętych.

Sp. z o. o. Usługą objęto 45 osób, którym świadczona        

była pomoc w formie usług opiekuńczych;

- pozyskano nowych partnerów Wrzesińskiej Karty 

Społecznej „Senior” oferujących system ulg i zniżek          

dla posiadaczy Karty;

- podpisano porozumienie  o partnerstwie w ramach 

Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska 

Karta Seniora;

w celu podniesienia poziomu aktywności Seniorów oraz 

zwiększenia dostępności do dóbr  i usług poprzez 

umożliwienie korzystania z systemu ulg i zniżek

- podjęto działania w celu uruchomienia Klubu Seniora;

- wsparto grupę samopomocową „Wrześnianie rozWAGI” 

finansując koszty transportu w ramach wyjazdów 

integracyjnych;

- podjęto działania  celu utworzenia usługi asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej;

- uruchomiono bezpłatną usługę transportową door-to-door

dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności;

- wspierano seniorów i osoby  z niepełnosprawnością 

poprzez prowadzoną pracę socjalną oraz udzielane 

świadczenia;

- wspierano osoby z niepełnosprawnością w ramach zajęć 

organizowanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

publicznego w gminie.

przeciwdziałanie przestępczości,                

w tym wśród nieletnich.

 Podejmowanie przedsięwzięć 

profilaktycznych, edukacyjnych 

i informacyjnych poświęconych 

przestępczości.

- w placówkach oświatowych organizowano zajęcia 

profilaktyczno – edukacyjne, w których aktywnie 

uczestniczyli policjanci oraz strażnicy miejscy. np.  

przeprowadzono prelekcje  nt. rozsądnego i bezpiecznego 

spędzania czasu wolnego;

- wrzesińscy policjanci oraz strażnicy miejscy zajmujący 

się profilaktyką zrealizowali zajęcia dla uczniów klas 

pierwszych  z bezpiecznego poruszania się  po drodze 

„Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”;

- realizowano cykliczne akcje skierowane do dzieci            

i młodzieży: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, 

„Bezpieczny powrót do szkoły”;

- zrealizowano akcję „Trzeźwy kierowca”, w ramach 

której informowano o wpływie alkoholu na świadomość 

kierowcy podczas jazdy oraz przekazano mieszkańcom 

gminy 300 sztuk jednorazowych alkotestów;

- policjanci wraz ze strażnikami miejskimi przeprowadzili 

akcje prewencyjne w zakresie przeciwdziałania                   

tzw. „przestępczości kieszonkowej”;

- w ramach akcji „Seniorze bądź bezpieczny w sieci” 

informowano osoby starsze – użytkowników internetu        

o niebezpieczeństwach pojawiających się w sieci;

- policja patrolowała miejsca publiczne w gminie,               

w tym w miejscach najbardziej zagrożonych 

przestępczością szczególnie w godzinach wieczornych       

i nocnych, patrole odbywały się również ze wsparciem 
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Straży Miejskiej;

- w okresie od 22-28 lutego trwała akcja Tydzień Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach której

osoby pokrzywdzone mogły uzyskać poradę prawną           

i psychologiczną (w formie telefonicznej);

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego 

remontowano drogi, ulice i chodniki na terenie gminy;

- budowano przejścia dla pieszych i modernizowano 

istniejące przejścia m.in. poprzez instalację ich 

oświetlenia;

- budowano i modernizowano ścieżki rowerowe;

- organizowano dowóz dzieci do szkół; 

- Straż Miejska kontrolowała miejsca, w których 

przebywają osoby bezdomne i wspólnie z pracownikami 

socjalnymi reagowała w sytuacjach kryzysowych.

6. Wzmacnianie lokalnych służb 

społecznych oraz rozwijanie 

społeczeństwa obywatelskiego.

Doskonalenie sektora pomocy społecznej 

w gminie.

Rozwijanie sektora obywatelskiego oraz 

zacieśnienie z nim współpracy.

- zapewniono wymaganą przepisami ustawy o pomocy 

społecznej liczbę pracowników socjalnych ;

- podnoszono kwalifikacje oraz doskonalono umiejętności 

zawodowe pracowników Ośrodka poprzez uczestnictwo     

w różnego rodzaju szkoleniach (głównie online);

- kontynuowano współpracę z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób ubogich           

i bezdomnych;

- zaangażowano seniorów do  uczestnictwa w badaniach 

ankietowych, których celem było dostosowanie zajęć 

w powstającym klubie seniora do ich potrzeb i oczekiwań;

- Wrzesińskie Centrum Wolontariatu działające przy OPS 

we Wrześni realizowało:

- szkolenia dla wolontariuszy,

- działania promujące wolontariat,

- doradztwo w ramach wsparcia organizacji 

pozarządowych,

- akcję „Wrzesiński Gwiazdor”.

4.8. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Cele programu Zadania Sposób realizacji

1. Edukacja społeczności lokalnej 

dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz podejmowanie działań 

profilaktycznych.

Edukacja społeczności lokalnej na temat 

problemu przemocy w rodzinie.

- rozpowszechniano informacje o instytucjach, osobach, 

możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym, prowadzono stałą edukację środowiska 

lokalnego poprzez systematyczne umieszczanie ulotek, 

plakatów, broszur w miejscach publicznych  i ogłoszeń      

w prasie lokalnej;

- współpracowano z przedstawicielami instytucji 

w zakresie rozpowszechniania informacji o możliwości 

wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy;
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Edukacja dzieci i młodzieży 

na temat radzenia sobie z agresją.

- realizowano programy profilaktyczne dla dzieci 

i młodzieży Epsilon oraz Debata;

- zapewniono możliwość aktywnego i konstruktywnego 

spędzania czasu wolnego poprzez udostępnianie licznych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych;

- prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze                

i profilaktyczne  dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym;

- realizowano w szkołach programy profilaktyczno-

wychowawcze, których celem jest wspieranie dzieci           

i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 

problemowym i ryzykownym;

- prowadzono zajęcia wychowawcze, spotkania 

z pedagogiem, psychologiem, a także policjantami;

- angażowano dzieci, młodzież oraz dorosłych w akcje 

szkolne, programy i projekty;

2. Zwiększanie dostępności 

do specjalistycznego wsparcia osobom i 

rodzinom doświadczającym przemocy

Zapewnienie dostępności 

do wsparcia instytucjonalnego.

Zapewnienie schronienia osobom 

doświadczającym przemocy powołanie 

grupy wsparcia  dla osób doznających 

przemocy w rodzinie.

- realizowano pomoc dla osób doświadczających 

przemocy  w ramach Punktu Konsultacyjno 

Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, działań grup roboczych oraz pracy socjalnej 

- kontynuowano współpracę z Fundacją Altum, której 

ważnym zadaniem było zorganizowanie pomocy prawnej   

i psychologicznej dla osób doznających przemocy;

- osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej 

zapewniono schronienie, poprzez zawarcie umów               

na świadczenie usług hostelowych;

- powołano grupę wsparcia do osób doświadczających 

przemocy w rodzinie;

- współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni w zakresie kierowania rodzin            

do udziału w warsztatach „Podnoszenia Kompetencji 

Rodzicielskich”;

3. Podejmowanie działań korekcyjno-

edukacyjnych wobec sprawców przemocy.

Prowadzenie przez Zespół 

Interdyscyplinarny skoordynowanych 

działań ukierunkowanych na sprawców 

przemocy.

- informowano instytucje o podejrzeniu stosowania 

przemocy zgodnie  z właściwością (wnoszono 

zawiadomienia do organów ścigania oraz wnioski o wgląd 

w sytuację rodziny do sądu);

- opracowywano i realizowano plany pomocy                     

w indywidualnych przypadkach;

- motywowano i kierowano osoby stosujące przemoc         

w rodzinie do udziału w programie korekcyjno – 

edukacyjnym dla sprawców przemocy realizowanym  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

4. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych         

w rozwiązywaniu ich problemów                

Udzielanie wsparcia w Punkcie 

Konsultacyjno-Informacyjnym

- realizowano pomoc dla ofiar przemocy w ramach Punktu 

Konsultacyjno Informacyjnego  ds. Przeciwdziałania 
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oraz wzmocnienie ich funkcji.  ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie.

Terapia osób doznających przemocy         

i ich rodzin.

Nawiązanie współpracy z asystentem 

rodziny.

Przemocy w Rodzinie;

- opracowywano i realizowano plany pomocy w ramach 

grup roboczych;

- prowadzono konsultacje psychologiczne indywidualnych 

przypadków przemocy;

- udzielano wsparcia asystentów rodziny, rodzinom 

wskazanym przez grupy robocze;

5. Monitorowanie sytuacji rodzin w 

ramach współpracy służb zajmujących       

się ochroną osób doznających przemocy 

poprzez współpracę służb działających 

w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego 

we Wrześni oraz grup roboczych.

- monitorowano sytuację rodzin, w których dochodziło 

do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 

przemocy poprzez wizyty w ramach funkcjonowania grup 

roboczych oraz pracy socjalnej; 

- organizowano spotkania członków grup roboczych           

oraz Zespołu Interdyscyplinarnego; 

- prowadzono dokumentację w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”;

- podejmowano interwencje  w środowiskach dotkniętych 

przemocą w rodzinie;

- w toku pracy z rodzinami  z problemem przemocy            

w rodzinie informowano organy ścigania o możliwości 

popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy.

6. Zwiększenie kompetencji osób 

zajmujących się problemem przemocy w 

rodzinie.

Podnoszenie kwalifikacji osób 

profesjonalnie zajmujących się 

problemem przemocy w rodzinie.

-  pracownicy socjalni, asystenci rodziny, członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych brali 

udział w szkoleniach, konferencjach i superwizji;

- zorganizowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla przedstawicieli instytucji 

uprawnionych do wszczynania procedury „Niebieskie 

Karty”;

- prowadzono konsultacje dla przedstawicieli instytucji 

i organizacji pozarządowych;

-  prowadzono konsultacje dla członków grup roboczych 

i pracowników socjalnych przez psychologa.

Liczba osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie w 2021 roku

Ogółem Kobiety Mężczyźni Dzieci

388 157 42 189

Liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” w 2021 roku

Procedury wszczęte Procedury kontynuowane Procedury zakończone

81 79 87

Liczba wszczętych procedur:

- Policja – 63

- Ochrona Zdrowia – 1
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- Oświata – 4

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 12

- GKRPA - 1

4.9. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Września na lata 2020-2022.

Cel główny Cele szczegółowe Realizacja

1. Stworzenie optymalnych warunków           

do wychowywania dzieci w rodzinie 

naturalnej oraz wspieranie rodzin                    

w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.

prowadzenie działalności profilaktycznej 

sprzyjającej umacnianiu rodziny 

i wypełnianiu przez nią funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej.

- udzielono rodzinom wsparcia 

w formie świadczeń niepieniężnych poprzez realizację:

• usług opiekuńczych,

• specjalistycznych usług opiekuńczych         

dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zapewniono dzieciom i młodzieży dożywianie            

w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole 

i w domu”;

- udzielono rodzinom wsparcia w formie świadczeń 

pieniężnych:

• zasiłek stały,

• zasiłek okresowy,

• zasiłek celowy,

• zasiłek specjalny celowy,

• dodatku mieszkaniowego,

• dodatku energetycznego,

• dodatku wyrównawczego,

• zasiłku rodzinnego z dodatkami,

• jednorazowej zapomogi

z tytułu urodzenia dziecka,

• świadczenia rodzicielskiego,

• świadczenia wychowawczego,

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

• zasiłku pielęgnacyjnego,

• świadczenia pielęgnacyjnego,

• specjalnego zasiłku opiekuńczego,

• zasiłku dla opiekuna,

- przyznano uczniom stypendia szkolne oraz zasiłki 

szkolne;

- zawarto umowę z firmą SIDLY  Sp. z o.o.                   

na świadczenie całodobowej kompleksowej usługi 

Teleopieki. Usługą objęto 45 osób, którym świadczona 

była pomoc w formie usług opiekuńczych.

Zapewnienie rodzinom zagrożonym 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej 

pomocy w przezwyciężaniu problemów 

opiekuńczo-wychowawczych.

- umożliwiono rodzinom skorzystanie z ulg i zniżek 

w ramach zadania rządowego Karta Dużej Rodziny 

poprzez zamówienie 523 kart;

- umożliwiono rodzinom skorzystanie z ulg i zniżek 

poprzez przystąpienie do programu „Wielkopolska 

Karta Rodziny” realizowanego we współdziałaniu 

z Województwem Wielkopolskim. W ramach 

programu zamówiono 263 karty;
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- rodziny skorzystały ze wsparcia pracowników 

socjalnych oraz asystentów rodziny; 

- asystenci w ramach współpracy z rodziną wzmacniali

kompetencje wychowawcze rodziców; 

- monitorowano sytuację rodzin zmagających                

się z problemem przemocy w rodzinie;

- utworzono grupę samopomocową dla ofiar przemocy;

- w przypadku występowania przemocy w rodzinie 

wszczynano procedurę „Niebieskie Karty”                    

i obejmowano rodzinę wsparciem asystenta rodziny

- w celu zabezpieczenia osób doznających przemocy 

zawarto 2 umowy na świadczenie usług hotelowych     

i hostelowych, dla osób wskazanych przez Ośrodek, 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

- prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze m. in.

dla dzieci z rodzin, w których występuje problem 

alkoholowy.

 Podejmowanie działań na rzecz powrotu 

dziecka do rodziny biologicznej.

- pracownicy socjalni rozeznawali środowisko              

i diagnozowali potrzeby rodzin;

- współpracowano  z koordynatorami rodzinnej pieczy 

zastępczej (PCPR) i opracowywano plany pracy           

z rodzinami;

- umożliwiono rodzinom skorzystanie ze wsparcia 

specjalistów – pedagoga, psychologa i prawnika           

w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

- gmina ponosiła koszty pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej.

4.10. Gminny Program Osłonowy- Aktywizowanie i Wyrównywanie Szans Seniorów w Gminie Września.

Cele Zadania Realizacja

1.Wyrównywanie szans 

i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

seniorów w gminie Września.

 Koordynacja działań różnych instytucji    

i organizacji lokalnych świadczących 

usługi                   i pomoc na rzecz ludzi 

starszych.

Stały wzrost jakości usług socjalnych na 

rzecz osób starszych.

- Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował            

z NGO oraz innymi instytucjami;

- pozyskano nowych partnerów Wrzesińskiej Karty 

Społecznej „Senior” oferujących ulgi/zniżki dla 

posiadaczy karty;

- podpisano porozumienie o partnerstwie                   

w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom;

– Ogólnopolska Karta Seniora, w celu podniesienia 

poziomu aktywności Seniorów oraz zwiększenia 

dostępności do dóbr i usług poprzez umożliwienie     

z korzystania z systemu ulgi zniżek;

- uruchomiono usługę transportową door-to-door        

dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności;

- podjęto działania w celu utworzenia klubu seniora;

- dystrybuowano żywność;

w ramach realizacji POPŻ zrealizowano akcje:
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 Rozwój poradnictwa, wsparcia                  

dla członków rodzin seniorów w celu 

intensyfikacji usług.

Poprawa dostępności informacji                 

dla seniorów.

„Piernikowe serce”, „Gwiazdkowa niespodzianka” 

(realizowana we współpracy z kościołem 

katolickim);

- w ramach Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

umożliwiono skorzystanie z porady: psychologicznej,

pedagogicznej oraz prawnej;

- za pośrednictwem mediów (radio, prasa, internet) 

informowano o organizowanych i planowanych 

przedsięwzięciach;

- wyprodukowano i dystrybuowano broszury 

informacyjne nt. realizowanych programów;

- przeprowadzono akcje informacyjne                         

o realizowanych programach i usługach, wśród 

członków: Koła Emerytów NSZZ Solidarność, Chóru

Lutnia, Chóru Camerata, Uniwersytetu III wieku oraz

w trakcie imprez organizowanych przez WOK 

i KGW, 

2. Organizacja działań 

w ramach ochrony zdrowia 

i profilaktyki zdrowotnej.

Zwiększenie środków na usługi 

opiekuńcze.

- udzielano pomocy osobom starszym w ramach 

programu rządowego „Opieka 75+”;

- udzielano pomocy w ramach programu „Wspieraj 

Seniora”;

- wspierano osoby starsze i niepełnosprawne poprzez 

objęcie usługami opiekuńczymi;

- udzielano wsparcia w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami 

psychicznymi;

- świadczono całodobową kompleksową usługę 

TELEOPIEKI w ramach zawartej umowy z firmą 

SIDLY Sp. z o.o. Usługą objęto 45 osób, którym 

świadczona była pomoc w formie usług 

opiekuńczych.

3. Aktywizacja społeczna seniorów. Inicjowanie działań samopomocowych      

z udziałem seniorów.

- seniorzy uczestniczyli w badaniach ankietowych, 

których celem było dostosowanie zajęć                       

w powstającym klubie seniora  do ich potrzeb            

i oczekiwań. 

4.11.  Gminny  Program  Osłonowy  Wspierania  Środowisk  Długotrwale  Ubogich  w  Celu  Poprawy  Sytuacji

Mieszkaniowej ww. Środowisk i Przeciwdziałanie Zjawisku Bezdomności w Gminie Września.

Cele Zadania Realizacja

1.  Zaangażowanie

i przystępowanie do działań  aktywizujących,

wspierających czy interwencyjnych

Kontrolowanie i monitorowanie 

aktualnej sytuacji w środowiskach.

-  sprawowanie i realizowanie wspólnych działań, 

których celem jest rozwiązanie problemów              

w środowiskach przez pracowników OPS oraz  
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 w środowiskach,  mających problemy  

ekonomiczno-społeczne.

Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej UMiG 

Września.

2. Pobudzanie do działania środowisk 

figurujących w rejestrze potrzeb 

mieszkaniowych i wpisywanych na listę 

mieszkaniową gminy Września, w kierunku 

samodzielnego zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych.

Szczegółowe  informowanie osób 

figurujących w rejestrze potrzeb 

mieszkaniowych gminy Września           

lub zgłaszających problemy 

mieszkaniowe  o formach  pomocy:

- dodatku mieszkaniowym,

- dodatku mieszkaniowy powiększonym

o dopłatę do czynszu,

- dodatku wyrównawczym,

- dodatku energetycznym.

- przy dodatkach mieszkaniowych wypłacono 

dodatki wyrównawcze, dodatki powiększone o 

dopłatę;

do czynszu oraz dodatek energetyczny

-  w formie zasiłków przekazano  pomoc finansową 

na opłacanie kaucji za wynajem lokalu 

mieszkalnego;

3. Podnoszenie standardu mieszkań i poprawa

jakości życia  osób zajmujących gminne 

zasoby.

Remonty  i sprzedaż lokali socjalnych 

oraz komunalnych znajdujących             

się w zasobach mieszkaniowych Gminy 

Września.

- systematycznie  i na bieżąco przeprowadzano 

prace remontowe w budynkach

i lokalach ujętych  w gminnym zasobie 

mieszkaniowym oraz z zastosowaniem bonifikaty 

sprzedawano mieszkania na rzecz najemców.

4. Wsparcie i pomoc w znalezieniu lokali 

do wynajęcia, a także ograniczenie zadłużeń 

lokatorów-klientów OPS.

Współpraca pracowników Sekcji 

Dodatków  Mieszkaniowych                   

z pracownikami socjalnymi 

i asystentami rodziny.

- pozyskiwano informacje o nowych lokalach do 

wynajęcia i prowadzono współpracę                         

z właścicielami oraz zarządcami budynków 

prywatnych w celu zmniejszenia zadłużeń 

lokatorów;

- przekazywano pracownikom socjalnym                 

oraz asystentom rodziny pozyskane od właścicieli

i zarządców lokali mieszkalnych informacje             

na temat zadłużeń oraz lokali do wynajęcia;

5. Pomoc, wsparcie  oraz analiza sytuacji 

osób znajdujących się w kryzysie 

bezdomności.

Zapewnienie schronienia 

i prowadzenie działań mających na  celu

pomoc w wychodzeniu z bezdomności.

- współpracowano z organizacjami pozarządowymi 

zlecając im realizację zadań  z zakresu pomocy 

społecznej:

- ze Stowarzyszeniem Monar Schronisko dla Osób 

Bezdomnych i Ogrzewalnia Markot w Zielińcu, 

które zapewniało schronienie w Schronisku oraz 

noclegowni dla osób będących w trudnej sytuacji 

życiowej i bezdomnych,

- ze Stowarzyszeniem Agape z siedzibą w 

Borowym Młynie,  zapewniającym schronienie 

osobom bezdomnym wymagającym usług 

opiekuńczych, 

- z Katolickim Porozumieniem Samorządowym 

prowadzącym jadłodajnię św. Brata Alberta, 

w której od poniedziałku do piątku najubożsi 

mieszkańcy gminy  mogli otrzymać gorący posiłek 

i produkty żywnościowe. KPS prowadziło również 

magazyn odzieży i artykuły gospodarstwa 

domowego dla najuboższych mieszkańców. 
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4.12. Program Pomocy Żywnościowej – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014/2020.

Cel strategiczny Cele operacyjne Zrealizowano działania 

Zabezpieczenie najuboższym osobom dostępu 

do bezpłatnych artykułów żywnościowych. 

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej           

ze Stowarzyszeniem KRĄG w pozyskiwaniu 

i dystrybuowaniu żywności.

- w ramach realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

PODPROGRAM 2019/2020 pomocą objęto 700

osób w tym:

- 366 kobiety,

- 334 mężczyzn,

- 216 dzieci do 15 roku życia,

- 68 osoby powyżej 65 roku życia,

- 14 osób bezdomnych,

- 206 osób z niepełnosprawnością,

- beneficjentom programu przygotowano 3651 

paczek żywnościowych o łącznej wadze około 

38,5 tony.

4.13. Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Cele programu Zadania Sposób realizacji

1. Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom      

i młodzieży oraz objęcie pomocą osób 

dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych 

lub niepełnosprawnych i samotnych.

Poprawa poziomu życia rodzin o niskich 

dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych.

Poprawa poziomu życia osób dorosłych, 

zwłaszcza osób starszych, chorych 

lub niepełnosprawnych i samotnych.

- dożywianie uczniów w szkołach na terenie 

miasta oraz w szkołach wiejskich poprzez 

zapewnienie posiłków uwzględniających 

potrzeby dietetyczne określonej grupy 

wiekowej (w czasie trwania epidemii udzielano 

głównie wsparcia w formie pieniężnej na zakup 

żywności);

- dowóz posiłków do szkół, które nie posiadają 

kuchni oraz stołówki, natomiast dysponują 

pomieszczeniami do wydawania posiłków

- dożywianie  osób starszych, chorych lub 

niepełnosprawnych  i samotnych poprzez 

zapewnienie posiłków uwzględniających 

potrzeby dietetyczne określonej grupy 

wiekowej, w restauracji „Avocado” znajdującej 

się we Wrześni przy ul. Batorego 4;

- dowóz posiłków do miejsca zamieszkania 

osób, które nie są w stanie przygotować sobie 

samodzielnie posiłku, niewychodzących z domu

z uwagi na wiek lub stan zdrowia;

- pomoc finansowa w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
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Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”

Wyszczególnienie Ogółem

Liczba osób korzystających 

z posiłku 50

W tym: liczba osób którym

dowieziono posiłek 20

Liczba osób, którym przyznano

świadczenie pieniężne 207

4.14. Program Asystent Rodziny na 2021 rok. 

Cel strategiczny Cele operacyjne Zrealizowano działania 

Wzmocnienie asystentów rodziny w systemie 

wspierania rodziny.

Docenienie pracy asystentów rodziny               

poprzez przyznanie dodatku do wynagrodzenia.

- sfinansowano jednorazowy dodatek                 

do wynagrodzenia dla 5 asystentów w łącznej 

wysokości 9 000,00 zł.

4.15. Program „Opieka 75+”.

Cel strategiczny Zadania Działania

1. Poprawa dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych, dla osób  w wieku 75 lat             

i więcej.

Zapewnienie osobom w wieku 75 lat i więcej 

wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb 

i możliwości wynikających z wieku i stanu 

zdrowia, w ramach usług opiekuńczych.

Poprawa jakości życia osób w wieku 75 lat        

i więcej.

Umożliwienie gminom rozszerzenie oferty 

usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat     

i więcej.

W ramach programu udzielono wsparcia            

w formie usług opiekuńczych 81 osobom           

w wieku 75 lat i więcej.

4.16. Program „Wspieraj Seniora”.

Cel strategiczny Cele operacyjne Zrealizowano działania 

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów              

w wieku 70 lat i więcej,                                  

którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydują się na pozostanie w domu                  

i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów 

podstawowej potrzeby.

Wsparcie w postaci dostarczenia zakupów 

osobom niekorzystającym z usług 

opiekuńczych.

Udzielono wsparcia w formie dostarczenia 

zakupów.
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4.17.  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania

Narkomanii na 2021.

Działania  związane  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałaniem

narkomanii realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 41 ust. 1 w ustawie z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

Zadania  wynikające  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

realizowane były głównie przez: Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnię Leczenia Uzależnień i  Współuzależnienia Centrum „U”,

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły podstawowe, Komendę

Powiatową Policji we Wrześni.

W szkołach podstawowych Gminy Września zrealizowano 60 programów profilaktyczno- wychowawczych

EPSILON. Jest on rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy

wykonano w klasach I-III stacjonarnie, natomiast IV- VIII on-line, w następujących obszarach: wzmacniania relacji

i  spójności  grupy  w sytuacji  pracy  zdalnej,  wsparcie  uczniów w okresie  izolacji,  przeciwdziałanie  uzależnieniom

od  środków  psychoaktywnych,  od  internetu,  cyberprzemoc,  przemoc  rówieśnicza,  kształtowanie  wzorów  i  praca

w  obszarze  wartości,  normy  grupowe,  tolerancja  i  integracja.  Przeszkolono  łącznie  1289  uczniów,  a  także

60 wychowawców. 8 i 9 kwietnia 2021 r. została przeprowadzona konferencja webinarowa dla nauczycieli i dyrektorów

placówek  oświatowych  pn.  „  Profilaktyka  pozytywna  w  praktyce  pracy  szkoły”. Wzięły  w  niej  udział  łącznie

164 osoby.

W  3  wrzesińskich  szkołach,  w  miesiącach  październik  -  listopad,  został  przeprowadzony   program

profilaktyczny  DEBATA rekomendowany  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.

Przeprowadzono 15 programów warsztatowych dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Łącznie wzięło w nim

udział 294 uczniów.  Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących

przed progiem inicjacji alkoholowej. 

Na  terenie  gminy  przeprowadzono  kampanię  społeczną  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”.  Została

ona przygotowana z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w trudnych czasach izolacji społecznej.

Zgodnie  z  rekomendacjami  psychologów  i pedagogów,  którzy  przygotowali  materiały  edukacyjne,  skupiono

się  na  budowaniu  kompetencji  radzenia  sobie  z problemami  oraz  wspierano  umiejętności  dotyczące  wyzwalania

pozytywnych  emocji.  Udział  w  konkursach  wzięło  10  szkół  podstawowych  z  terenu  Miasta  i  Gmina  Września.

Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu plastycznego oraz literackiego.

Na  terenie  gminy  dwukrotnie   przeprowadzono  kampanię  edukacyjną  dla  kierowców.  Zostało  rozdanych

łącznie 300 sztuk pakietów profilaktycznych dla kierowców zawierających, m. in. jednorazowy alkotest oraz ulotki

informacyjne. Celem akcji było uświadomienie kierowcom jak niebezpieczne jest prowadzenia pojazdu pod wpływem

alkoholu. Akcja prowadzona pod hasłem „Bo życie jest  lepsze niż picie”.  Miała na celu zwrócenie uwagi na fakt,

że alkohol negatywnie wpływa na jego spostrzegawczość, czas reakcji czy ocenę odległości. Będąc pod jego wpływem

kierowca nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń oraz bardzo często przecenia swoje możliwości. Ryzykowne zachowanie

może  zakończyć  się  najwyższym  wymiarem  kary  dla  kierowcy:  utratą  życia  lub  zdrowia  lub  utratą  osób,
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które są mu bliskie. Akcja została przeprowadzona 22 i 23 lipca 2021 r. oraz 1 października przy współpracy ze Strażą

Miejską oraz Policją.

W  ramach  tworzenia  możliwości  dodatkowych  form  spędzania  wolnego  czasu  dla  dzieci  i   młodzieży

ze  środowisk  zagrożonych  alkoholizmem i  patologią  społeczną  poprzez  zakup  sprzętu  sportowego,  zakup  sprzętu

służącego  do  wyposażania  terenów  rekreacyjnych,  boisk,  sal  gimnastycznych  i  placów  zabaw,  dofinansowanie

organizacji  i  modernizacji  miejsc  uprawiania  sportu  i  rekreacji  powstał  plac  zabaw  w  Białężycach,  Marzeninie,

dołożono 1 urządzenie street workout nad Zalewem Wrzesińskim oraz1 fitness nad Zalewem, a także powstała kolejka

elektryczna na ul. Kaliskiej.

Podczas  wakacji  letnich  odbyło  się  18  seansów filmowych dla  dzieci  ze  środowisk  zagrożonych chorobą

alkoholową.  W  związku  z  obostrzeniami  COVID-19,  nie  można  było  zapełnić  całej  sali  kinowej  ale  z  atrakcji

skorzystało ponad 1400 osób. Odbyło się także 11 pikników profilaktycznych przygotowywanych przez wrzesińskie

przedszkola,  w  których  udział  wzięło  około  550 dzieci.  W wakacyjnych zajęciach  opiekuńczo -  wychowawczych

przygotowanych dla dzieci  z  terenów wiejskich udział  wzięło 8 wsi,  i  jedna grupa z Wrześni,  łącznie skorzystało

z takiej formy zajęć 135 dzieci.

Dla  16  pedagogów  szkolnych  zostało  przeprowadzone  szkolenie  dla  realizatorów  programu  Apteczka

pierwszej pomocy emocjonalnej. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych

i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.

Września wzięła także udział w organizowanej i  współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa

Wielkopolskiego  społecznej  kampanii  informacyjno  -  edukacyjnej  dotyczącej  ryzyka  szkód  wynikających

ze  spożywania  alkoholu  przez  mieszkańców  Województwa  Wielkopolskiego  z  uwzględnieniem  różnych  grup

wiekowych  zatytułowanej  „Porozmawiajmy  o  tym szczerze!”.  W ramach  kampanii  podjęto  kroki  mające  na  celu

podkreślenie szkodliwości nadużywania alkoholu w kontekście zdrowia oraz wpływu uzależnień na aspekt społeczny,

ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych. Obok treści mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu

się  uzależnień,  a  przede  wszystkim  alkoholizmu,  zostały  również  wskazane  różne  możliwości  radzenia  sobie

z  tym  problemem.  Zostały  nagrane  2  filmy  z  udziałem  ekspertów   a  w  SSP  w  Nowym  Folwarku  została

przeprowadzona lekcja profilaktyczna z udziałem prawnika, sportowca i pedagoga.

W  ramach  profilaktyki  dla  osób  dorosłych  zorganizowano  III  Turniej  piłki  nożnej  OSP  o  Puchar

Przewodniczącego GKRPA  „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wzięły w nim udział 44 osoby.

  Podejmowano także działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu

promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia,

podwyższenie własnej wartości oraz  spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób.

Na terenie  gminy funkcjonowało  17  grup  z  zajęciami  opiekuńczo  -  wychowawczymi  i  profilaktycznymi,

12  grup  na  terenie  gminnych  wsi,  oraz  5  grup  w  mieście.  Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  dzieci  grupa

przy ul. Witkowskiej funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. od  13.00 do 16.00. Wychowawca w ramach

zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizował zajęcia plastyczne, sportowe,  kulinarne,

komputerowe, pomagał w odrabianiu lekcji oraz  zapoznawał dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień.

Na zajęcia uczęszczało średnio 12 dzieci dziennie. Dla dzieci uczęszczających na zajęcia zakupiono 3 laptopy.

W  ramach zajęć  opiekuńczo  -  wychowawczych  z  elementami  profilaktyki  w  mieście grupy  spotykały

się w: budynku SSP Nr  6  -  2  grupy,  w budynku Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  1  grupa,  budynku Zespołu  Szkół
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Zawodowych  –  Ochotniczy  Hufiec  Pracy  1  grupa.  Zajęcia  odbywały  się  raz  w  tygodniu  i  trwały  dwie  godziny.

Uczestniczyło w nich od 9 do 15 dzieci. 

W gminie odbywały się także zajęcia w świetlicach wiejskich tj. w Grzybowie, Gutowie Małym, Sołecznie,

Bierzglinie,  Węgierkach  oraz  na  terenie  szkół,  w  oddziałach  przedszkolnych  przyszkolne:  2  w  Otocznej,

2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Dwugodzinne zajęcia prowadzone były raz w tygodniu. 

Prowadzono także dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo - wychowawczych.

Pomocy  prawnej  i  psychologicznej  osobom  dorosłym  udzielali  specjaliści  w  Punkcie  Konsultacyjno

-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego prowadzonym Ośrodek

Pomocy Społecznej we Wrześni.   Z porad psychologa skorzystało 80 osób,  z porad pedagoga 47 osób, natomiast

z konsultacji prawnika 43 osoby.

Wrzesińskie  Stowarzyszenie  Abstynentów  „Jantar”  w  ramach  realizacji  zadań  Gminnego  Programu

od 01.04. do 15.12.2020 r. prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach

punktu z porady psychologa skorzystało 25 osób, z porady prawnika 33 osoby, a z porad konsultanta 44 osoby.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  Centrum „U” działająca przy ul. Witkowskiej 3,  zgodnie

z umową zrealizowała świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii,  psychoedukacji  oraz rehabilitacji  leczniczej

osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 

W ramach porozumienia Policjanci Garnizonu Wielkopolskiego Policji pełnili dodatkowe służby prewencyjne

na terenie Gminy Września ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu

realizacji zadań patrolowo - interwencyjnych w związku z przestrzeganiem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 15 października

2021 r. Wykonano 50 dwuosobowych patroli.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych zapoznała  się,  dokonała  analizy  i wydała

51  pozytywnych  opinii  w  formie  postanowienia  (zgodnie  z  art.18  ust.  3a  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną.

Komisja  podejmowała  czynności  zmierzające  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby  uzależnionej

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 41 ust. 3):

- wpłynęły 44 wnioski o leczenie,

- komisja motywująco- interwencyjna spotkała się na 22 wysłuchaniach,

- zmotywowano 16 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,

-   do biegłych sądowych skierowano 30 wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,

-   do  Sądu  Rejonowego  z  siedzibą  we  Wrześni  skierowano  18  wniosków  o  zastosowanie  obowiązku  poddania

się  leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w 8 grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania

Przemocy  w  Rodzinie,  GKRPA dokonała  18  kontroli  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  na  okoliczność

przestrzegania  warunków  prowadzenia  sprzedaży  napojów  alkoholowych  określonych   ustawie  oraz  3  kontrole

polegające na weryfikacji prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku

poprzednim.

W  dniu  21  lipca  2021  r.  zostało  przeprowadzone  przez  Oficynę  Profilaktyczną  terenowe  szkolenie

sprzedawców napojów alkoholowych dotyczące aspektów prawnych sprzedaży alkoholu – 20 punktów sprzedaży. 

 W ramach realizacji programu zrealizowano  szkolenia:
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- XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich”  podejmujących  działania  w zakresie uzależnienia

od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 osób.

- „ Rodzic, nauczyciel i pedagog w czasach pandemii nowe wyzwania wynikające z lockdownu i konieczności pracy

zdalnej”.  Funkcjonalność  KRPA  i  ZI  z  naciskiem  na  przeciwdziałania  uzależnieniom  od  alkoholu,  środków

psychoaktywnych  i  przemocy  w  środowisku  lokalnym  i  szkolnym.  Problem  uzależnień  w  dobie  pandemii

SARS- CoV-2:- 5 osób.

- „Współpraca komisji z kuratorami sądowymi i sądami w procedurze zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia” -

2 osoby.

-  „Nowy  Narodowy  Program  Zdrowia  na  lata  2021-2025,  jako  podstawa  do  realizacji  gminnych  programów

oraz najczęściej  popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i  realizacji”. Procedura zobowiązania do leczenia

odwykowego -1 osoba.

W ramach  działań  z  zakresu  przeciwdziałania  narkomanii  prowadzono poradnictwo rodzinne  skierowane

do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia

od środków psychoaktywnych, dyżury pełnił terapeuta w budynku przy ul. Witkowskiej 3.  Z konsultacji skorzystało

95 osób.

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji we Wrześni zakupiono: NARK2001 Marquis Reagent, 

10 testów w op.Amphetamine, Methamphetamine, Opium Alkaloids  10 opakowań. NARK20020 KN Reagent (Fast 

Blue B Salt), 10 testów w op. Marijuana (green plant & seeds) - 10 pakowań.NARK20021 GHB Reagent, (wykrywanie 

„tabletki gwałtu"), 5 testów w op. GHB - 1 opakowanie.

4.18. Program współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2021  w działach kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego.

Wymogi  dotyczące  konkursów  ofert  na  realizację  w  formie  wspierania  zadań  publicznych  przez  Miasto

i Gminę Września w roku 2021 w dziedzinie kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały

spełnione, tj.:

-  określony został sposób konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Uchwała nr XXXIII/439/2010 Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji),

-  podjęta  została Uchwała  Nr  XVII/169/2020 Rady  Miejskiej  we  Wrześni  z  dnia  29  października

2020 r.  w sprawie:  programu  współpracy  Gminy  Września  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

-  ogłoszono  otwarty  konkurs  na  realizację  w  formie  wsparcia zadania  publicznego  Miasta  i  Gminy  Września

w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku (Zarządzenie nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia   7 stycznia
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2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta

i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku),

-  ogłoszono  otwarty  konkurs  na  realizację  w  formie  wsparcia  zadania  publicznego  Miasta  i  Gminy  Września

w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2021 r. (Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy

Września z dnia  2 lutego 2021 r. w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia

zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku),

- informację o konkursach zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej oraz stronie www.wrzesnia.pl,

-  powołana  została  komisja  rozpatrująca  oferty  otwartego  konkursu  na  realizację  w  formie  wsparcia  zadania

publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy

Września z dnia  29 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września

w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku),

-  powołana  została  komisja  rozpatrująca  oferty  otwartego  konkursu  na  realizację  w  formie  wsparcia  zadania

publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 33

Burmistrza Miasta i  Gminy Września z dnia  23 lutego 2021 r.  w sprawie:  powołania komisji konkursowej w celu

opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych

Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku),

-  zatwierdzone  zostały  dotacje  na  realizację  w  formie  wsparcia zadania  publicznego  Miasta  i  Gminy  Września

w dziedzinie kultury fizycznej na rok 2021 (Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lutego

2021 r.  w sprawie:  zatwierdzenia  zestawienia ofert  na udzielenie  dotacji   na realizację w formie wsparcia zadania

publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku),

-  zatwierdzone  zostały  dotacje  na  realizację  w  formie  wsparcia zadania  publicznego  Miasta  i  Gminy  Września

w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2021 rok (Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta i Gminy

Września z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia ofert na udzielenie dotacji na realizację w formie

wsparcia zadania  publicznego  Miasta  i  Gminy Września  w dziedzinie  kultury  i  ochrony dziedzictwa  narodowego

w 2021 roku), 

-  informacja  o  podziale  środków  finansowych  wywieszona  została  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  i  Gminy,

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie www.wrzesnia.pl.

Kultura fizyczna:

Na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej

w budżecie Gmina przeznaczyła kwotę 410 000,00 zł.

W  2021 roku  organizacje  sportowe  i  stowarzyszenia  złożyły  32 oferty  na  kwotę  549  235,25 zł.  Zarządzeniem

Nr  20 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5  lutego  2021 r. w sprawie: zatwierdzenia  zestawienia ofert na

udzielenie dotacji na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury

fizycznej w 2021 roku udzielono 17 dotacji na wsparcie realizacji zadań w wysokości 410 000,00 zł, w tym:

-  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży,  udział  w  rozgrywkach  i  zawodach  prowadzonych  przez  poszczególne  związki

sportowe 380 000,00 zł,

- na organizację zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych 30 000,00 zł.
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Ostatecznie wszystkie dotacje zostały rozliczonych zgodnie z umowami.

Ponadto udzielono dwóch dotacji z budżetu gminy na zadania z zakresu wspierania sportu na terenie Gminy Września

w 2021 roku (na podstawie Uchwały nr XXXIV/420/2014 z dnia 16 września 2014 r.)  w wysokości 570 000,00 zł.

Dotacje otrzymały:

1. Miejski Klub Sportowy Victoria Września  - 270 000,00 zł,

2. Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress - 300 000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie umowami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie Gmina przeznaczyła kwotę 80 000,00 zł.

Organizacje  i  stowarzyszenia  kulturalne  w  2021 roku  złożyły  15  ofert  na  kwotę  80  500,00 zł.  Zarządzeniem

Nr  37 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  z  dnia  9  marca 2021 r.  w  sprawie:  zatwierdzenia  zestawienia  ofert

na udzielenie dotacji na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września  w dziedzinie

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku, udzielono 15 dotacji na kwotę  80 000,00 zł. 

Z uwagi na trwającą pandemię dwóch zadań związanych z organizacją imprez kulturowych nie udało się zrealizować -

dotacje zostały zwrócone w całości w kwotach odpowiednio: 14 000,00 oraz 1 380,00 zł. Pozostałych 13 dotacji zostało

rozliczonych zgodnie z umowami.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji

zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury fizycznej w roku 2021 r.:

a) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe

 Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana
kwota

Środki
wykorzystane 

1. Uczniowski Klub Sportowy 
„Hwarang Taekwondo 
Olimpijskie Września”

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach Taekwondo 
Olimpijskiego w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, 
juniorów i młodzieżowców

38 000,00 38 000,00

2. Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „ORKAN”

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 
kategorii: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca w 
sekcji lekka atletyka

70 000,00 70 000,00

3. Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „ORKAN” 

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach w 
siatkówce plażowej dziewcząt

14 000,00 14 000,00

4. Miejski Klub Sportowy 
VICTORIA Września

Szkolenie dzieci i młodzieży /3-18 lat/ w piłkę nożną, uczestnictwo 
w rozgrywkach prowadzonych przez WZPN POZNAŃ

83 000,00 83 000,00

5. Wrzesiński Ludowy Klub Piłki 
Siatkowej PROGRESS

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej halowej i plażowej; 
udział w rozgrywkach i zawodach

45 000,00 45 000,00

6. Ludowy Klub Sportowy 
„BŁĘKITNI” Psary Polskie

Szkolenie młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną i udział w 
rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN

27 000,00 27 000,00

7. Klub Sportowy „KOSYNIER” 
Sokołowo

Sport to zdrowie 12 000,00 12 000,00

8. Uczniowski Klub Sportowy 
TIGER TEAM

Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo Olimpijskiego 11 000,00 11 000,00

9. Uczniowski Klub Sportowy 
„OLIMP”

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych i 
turniejach: Mistrzostwa Wielkopolski Młodziczek i Kadetek w Piłce 
Siatkowej, Mini Piłce Siatkowej oraz Siatkówce Plażowej

21 000,00 21 000,00

10. Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate 12 000,00 12 000,00
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Karate Tradycyjnego „ORZEŁ” tradycyjnego

11. Międzyszkolny Klub Sportowy 
Września

Przygotowanie i udział MKS Września w rozgrywkach ligi 
koszykówki, szkolenie dzieci i młodzieży

15 000,00 15 000,00

12. Wrzesińskie Towarzystwo 
Tenisowe

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji Wrzesińskiego Towarzystwa 
Tenisowego, udział w rozgrywkach i zawodach międzyklubowych, 
przez PZT i WZT

7 000,00 7 000,00

13. Klub Piłkarski Września Rozwój futsalu na terenie Miasta i Gminy Września poprzez udział 
drużyny KP Września w rozgrywkach prowadzonych przez 
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Piłki 
Nożnej

17 000,00 17 000,00

14. UKS ŻAK Września Szkolenie młodych zawodniczek UKS Żak, udział w rozgrywkach i 
zawodach prowadzonych przez Polską Federację Lacorosse – Polski
Związek Sportowy

8 000,00 8 000,00

OGÓŁEM: 380 000,00 380 000,00

b) Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana
kwota

Środki
wykorzystane 

1. Gminne Zrzeszenie L.Z.S. we 
Wrześni

„Na wsi też gramy w piłkę” - liga oraz turnieje piłki nożnej
na boiskach na terenie Gminy Września

9 000,00 9 000,00

2. Klub Biegacza „Kosynier” 
Września

XXXVII Bieg Kosynierów 15 000,00 15 000,00

3. Stowarzyszenie VOLLEY 
WRZEŚNIA

 Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej PLAŻA WRZE 2021 6 000,00 6 000,00

OGÓŁEM: 30 000,00 30 000,00

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji  na zadania z zakresu

wspierania sportu na terenie Gminy Września w 2021 r.

 Lp. Wnioskodawca. Cel dotacji Przyznana
kwota 

Środki
wykorzystane 

1. WLKS PROGRESS Września Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą KRISPOL WRZEŚNIA w
piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I-ligi

300 000,00 300 000,00

2. MKS VICTORIA Września Udział w rozgrywkach IV ligi Wielkopolskiej i Klasy okręgowej 
Wielkopolski grupa II

270 000,00 270 000,00

OGÓŁEM: 570 000,00 570 000,00

Wykaz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz kwota dotacji na wsparcie realizacji

zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.

 Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana
kwota

Środki
wykorzystane 

1. Fundacja Edukacji Społecznej 
„EKOS”

Organizowanie konkursów wiedzy: Konkurs dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „Złota Żaba”

2 000,00 2 000,00

2. Wiejskie Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalno-
Turystyczne „Szansa” w 
Grzybowie

„Katarzynki” - Festyn dla mieszkańców Gminy Września 3 000,00 3 000,00
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3. Wiejskie Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalno-
Turystyczne „Szansa” w 
Grzybowie

VIII Festyn historyczny - „Dawniej i dziś” 2 700,00 2 700,00

4. Wiejskie Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalno-
Turystyczne „Szansa” w 
Grzybowie

VIII Grzybowski Turniej Wojów „W boju i w obozie. W zdrowiu i 
chorobie”

23 700,00 23 700,00

5. Wrzesiński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

XII Festyn sportowo-rekreacyjny słuchaczy WUTW 4 000,00 4 000,00

6. Stowarzyszenie Chór 
„Camerata”

Śpiewamy dla Wrześni 6 120,00 6 120,00

7. Fundacja Dzieci Wrzesińskich Z matematyką nam po drodze (organizacja powiatowego konkursu 
„Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie 
wrzesińskim”)

2 000,00 2 000,00

8. Fundacja Dzieci Wrzesińskich XXI Konkurs Piosenki 3 000,00 3 000,00

9. Fundacja Dzieci Wrzesińskich OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ 
„ MASKA” Z WARSZTATAMI I KONFERENCJĄ w ramach 
Święta Teatru na Prowincji 2021

11 000,00 11 000,00

10. Stowarzyszenie Twórczości 
Teatralnej „AKT”

KONKURS „ MAŁE DYKTANDO 2021” dla uczniów szkół 
podstawowych powiatu wrzesińskiego

1 150,00 1 150,00

11. Stowarzyszenie Twórczości 
Teatralnej „AKT”

XVIII Dyktando Wrzesińskie 4 050,00 4 050,00

12. Stowarzyszenie Twórczości 
Teatralnej „AKT”

KONKURS POWIATOWY „OMNIBUS 2021” dla uczniów o 
wszechstronnych zainteresowaniach z klas VI – VIII szkoły 
podstawowej

1 380,00 0,00

13. Fundacja Nowoczesny Konin ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY ! 900,00 900,00

14. Towarzystwo Przyjaciół 
Grodu w Grzybowie

VI Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – SMAKI 
DZIEDZICTWA 2021

14 000,00 0,00

15. Fundacja Dzieci Wrzesińskich KONKURS FOTOGRAFICZNY – Niewidoczne miejsca Wrześni 1 000,00 1 000,00

SUMA 80 000,00 64 620,00

4.19.  Program  Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  i  Gminy  Września  na  lata  2020  –  2023  z  perspektywą

na lata 2024 – 2027.

„Program Ochrony Środowiska  dla  Miasta  i  Gminy Września  na lata  2020-2023 z  perspektywą na  lata

2024  –  2027”  został  przyjęty  uchwałą  Nr  XIX/195/2020  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  dnia  z  30  grudnia  2020  r.

Dokonano w nim oceny stanu środowiska wraz z kierunkami działań w sektorach tj.: zasoby przyrody, zasoby wodne,

powietrze  atmosferyczne,  hałas,  promieniowanie  elektromagnetyczne,  powierzchnia  terenu  i  środowisko  glebowe,

energia odnawialna, poważne awarie, edukacja ekologiczna oraz gospodarka odpadami. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) 

Zasoby przyrody

Zasoby  przyrody  ożywionej  miasta  i  gminy  Września  obejmują  przede  wszystkim  lasy,  tereny  zieleni

gminnej i formy ochrony przyrody. Powierzchnie terenów zielonych stanowią parki, zieleńce, zieleń uliczna, zieleń

osiedlowa  oraz  lasy  gminne.  Natomiast  do  form  ochrony  przyrody  na  terenie  Gminy  Września  należą:  obszar

siedliskowy Natura 2000 Grądy w Czerniejewie oraz pomniki przyrody (6 szt.). 
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W celu  ochrony  obiektów  cennych  przyrodniczo  oraz  walorów  krajobrazu  rekreacyjnego  i  rolniczego,

a także zachowania i wzrostu bioróżnorodności istniejących zasobów leśnych podejmowane są działania tj.: integracja

aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym, lokalizowanie zalesień i zadrzewień w miejscowych planach

zagospodarowania  przestrzennego,  budowa,  odnowa  i  pielęgnacja  zieleni  gminnej  (w  tym  także  parków)

czy wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów w szczególności preferując gatunki roślin rodzimy. 

Ponadto ważną funkcję jaką pełni zieleń w przestrzeni zurbanizowanej, w tym w szczególności w zakresie

ochrony powietrza atmosferycznego, jak również uwzględniając jej walory estetyczne i wypoczynkowo – rekreacyjne

należy przytoczyć najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy:

- odbudowa i przebudowa istniejących już skwerów zieleni miejskiej;

- budowa ogrodu Centrum edukacji ekologicznej przy SSP6;

Zasoby wodne

W  odniesieniu  do  wód  podziemnych  obszar  Gminy  Września  zlokalizowany  jest  w  obrębie  dwóch

jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) należących do regionu Warty: JCWPd nr 63 i 73. W obrębie JCWPd

nr 63 znajduje się główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) nr 143 Inowrocław – Gniezno.  Średnia głębokość

zalegania wody wynosi 120 m, a szacunkowe zasoby wodne wynoszą 96,0 m3/dobę.

Z kolei w zakresie wód powierzchniowych obszar Gminy Września położony jest na terenie zlewni rzek

III  rzędu:  Wrześnicy i Maskawy. Główną rzeką gminy jest  Wrześnica,  która stanowi prawobrzeżny dopływ Warty.

Jest  ciekiem  typowo  nizinnym  o  średnim  spadu  1%.  Natomiast  wszystkie  drobne  cieki  są  sztucznie  pogłębione

i  stanowią  część  systemu  melioracyjnego.  Na  rzece  Wrześnicy  zlokalizowany  jest  sztuczny  zbiornik  retencyjny

„Lipówka”, który w chwili obecnej wykorzystywany jest głównie do celów rekreacji i wędkarstwa. Na terenie Gminy

Września brak jest natomiast dużych naturalnych zbiorników wodnych. Istnieją jednak niewielkie stawy i oczka wodne

zlokalizowane zarówno w obszarze parków miejskich  (Pak im. Dzieci Wrzesińskich, Park im. J. Piłsudskiego, staw

Glinki),  jak i  na terenach  wiejskich (w miejscowościach:  Gutowo Małe,  Węgierki,  Kleparz,  Ostrowo Szlacheckie,

Obłaczkowo, Kaczanowo, Marzenin, Sobiesiernie i Goniczki).

Badaniem  jakości  wód  powierzchniowych  zajmuje  się  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska

w  Poznaniu.  Przedmiotem  badań  monitoringowych  jakości  wód  płynących  są  jednolite  części  wód  płynących.

Na terenie gminy brak jest punktów pomiarowo – kontrolnych. W wyniku prowadzonych w 2013 r. badań stanu wód

w  punkcie  pomiarowo  –  kontrolnym  Wrześnica  –  Cegielnia  PLRW60001718389,  na  1,1  km  biegu  cieku

zakwalifikowano  Wrześnicę  jako  potok  nizinny  piaszczysty.  Klasę  wskaźnika  jakości  wód  określono  jako  dobry

i poniżej dobrego (dla rtęci i jego związków).

W celu  poprawy  jakości  i  ochrony  zasobów  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  oraz  zapewnienia

wszystkim  mieszkańcom  Gminy  Września  odpowiedniej  jakości  wody  pitnej  podejmowano  działania  tj.:  budowa

lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów

melioracyjnych,  a  także  czyszczenie  i  utrzymywanie  cieków  i  zbiorników  wodnych.  Jako  najważniejsze  zadania

realizowane w 2021 r. należy wymienić:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ternie miasta Września (ul.  Świętokrzyska) oraz w miejscowości Przyborki

(ul. Grójecka).
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Powietrze atmosferyczne

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi badania jakości powietrza atmosferycznego na terenie

województwa wielkopolskiego i dokonuje oceny rocznej w strefach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na terenie Gminy Września nie zlokalizowano stanowisk pomiarowych, natomiast dane o jakości powietrza określane

są na podstawie modelowania matematycznego i analizy wartości odczytanych na stacjach pomiarowych. W strefie

wielkopolskiej wyznaczono obszary przekroczeń dla poszczególnych substancji. Gmina miejsko - wiejska Września

w  2015  r.  została  zakwalifikowano  jako  obszar  przekroczeń  dopuszczalnego  stężenia  średniorocznego  pyłu

zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu oraz dopuszczalnego stężenia 24 godzinnego pyłu zawieszonego PM10.

W związku z tym jest zobligowana do realizacji działań naprawczych zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie

Ochrony Powietrza   dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Ze względu na przekroczenia

poziomu stężenia docelowego dla ozonu strefa wielkopolska w skład której wchodzi Gmina Września, zaliczona została

do klasy C (poziom stężeń powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji).

Działania  naprawcze  ujęte  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  Programu  Ochrony  Powietrza

dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P  dla gminy Września mają na celu m. in.:

- obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa

stałe;

- obniżenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną;

- modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej;

- utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni;

- działania promocyjne i edukacyjne;

- monitoring robót budowlanych pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu,

- monitoring wykonanych ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej;

- wzmocnienie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;

- monitoring modernizacji i budowy dróg gminnych.

Podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza ujęte w Programie

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon zawierają m. in. poniższe zagadnienia:

-  kompleksowe  uwzględnianie  w  strategicznych  dokumentach  miast  i  gmin  zagadnień  ochrony  powietrza,

w tym w zakresie ozonu oraz emisji prekursorów ozonu, a szczególnie w strategiach i planach energetycznych;

-  prowadzenie  kampanii  edukacyjno  -  informacyjnych  w  zakresie  szkodliwości  ozonu  w  przyziemnej  warstwie

atmosfery;

-  uwzględnianie  w  trakcie  realizacji  działań  związanych  z  ograniczaniem  emisji  z  indywidualnych  systemów

grzewczych zagadnień zanieczyszczenia ozonem poprzez preferowanie działań redukujących prekursory ozonu;

- tworzenie atrakcyjnego systemu komunikacji zbiorowej w celu zastępowania komunikacji indywidualnej,

- tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego.

W celu utrzymania dobrego stanu powietrza na obszarze miasta i gminy Września prowadzone są działania

tj.:  zmiana systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach użyteczności publicznej, budowa i modernizacja

dróg oraz ciągów pieszo – rowerowych, udzielanie dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz propagowanie zewnętrznych

programów związanych z ochroną powietrza, monitoring stężenia pyłów zawieszonych za pośrednictwem czujników

funkcjonujących  przy  samorządowych  szkołach  podstawowych,  tworzenie  i  usprawnienie  systemu  komunikacji

miejskiej. Dla przykładu przytoczyć można zadania i inwestycje realizowane w minionym roku, tj.:

90



- prowadzenie akcji znakowania rowerów „Wrzesiński rower-bezpieczny rower”;

-  prowadzenie  w  ramach  porozumienia  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

w  Poznaniu  punktu  informacyjnego  wspierającego  mieszkańców  w aplikowaniu  o  środki  z  rządowego  programu

„Czyste powietrze”.

Hałas

Głównym celem dla miasta i gminy Września jest niedopuszczenie do pogorszenia się klimatu akustycznego

na  obszarach,  gdzie  jest  on  korzystny.  Monitorowaniem  poziomu  hałasu  zajmuje  się  Generalna  Dyrekcja  Dróg

Krajowych  i  Autostrad,  przeprowadzająca  Generalny  Pomiar  Hałasu  przy  drogach  krajowych.  Celem  utrzymania

korzystnego i niepogarszającego się klimatu akustycznego wyznaczono kierunki działania, tj.:

- budowa ścieżek pieszo – rowerowych;

- poprawa jakości nawierzchni dróg;

- stosowanie ograniczeń prędkości;

- wykonywanie nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach;

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

- przebudowa istniejących układów komunikacyjnych w celu upłynnienia ruchu.

Jako  główne  działanie  przyczyniające  się  do  ograniczenia  hałasu  komunikacyjnego  w  mieście  należy

wskazać ukończenie inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Wrześni łączącej dogi krajowe DK 15 z DK 92.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródłem  pól  elektromagnetycznych  emitowanych  do  środowiska  są  stacje  i  linie  elektroenergetyczne,

urządzenia  radionadawcze  i  radiokomunikacyjne  oraz  liczne  urządzenia  medyczne  i  przemysłowe.  Wpływ

tych urządzeń na środowisko jest zależny od częstotliwości ich pracy, ale przede wszystkim od wielkości wytwarzanej

przez  nie  energii.  Badaniem  pól  elektromagnetycznych  w  województwie  wielkopolskim  zajmuje  się  Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyniki przeprowadzonych badań publikowane są w raportach o stanie

środowiska w województwie wielkopolskim. Na terenie miasta i gminy Września zlokalizowane są 23 stacje bazowych

telefonii komórkowej.

W  celu  minimalizacji  oddziaływania  oraz  bieżącej  kontroli  źródeł  emisji  promieniowania

elektromagnetycznego wprowadza się kierunki działania tj.:

-  uwzględnianie  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  zagadnienia  dotyczącego  znaczącego

oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i ludzi;

- przestrzeganie procedury oceny oddziaływania na środowisko na etapie udzielania decyzji środowiskowej;

-  lokalizowanie  linii  elektromagnetycznych  o  napięciu  110  kV  i  wyższym  poza  terenami  przeznaczonymi

pod zabudowę mieszkaniową.

Powierzchnia terenu i środowisko glebowe

Na terenie miasta Września występują charakterystyczne dla terenów zabudowanych gleby antropogeniczne

–  przekształcone  w  wyniku  działalności  człowieka.  Charakteryzują  się  one  skróconym  profilem  glebowym,

w którym mogą występować domieszki materiałów obcych m. in. budowlanych. Większość warstw tego typu gleb
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wykazuje wysoki stopień zagęszczenia. Gleby te w większości przykryte są powierzchnią litą w postaci chodników,

jezdni.  Uniemożliwia  to  między  innymi  obieg  wody  oraz  życie  na  poziomie  mikrobiologicznym.  Gleby

antropogeniczne  wykazują  wysokie  zasolenie,  spowodowane  stosowaniem  soli  w  okresie  zimowym  w  celu

przeciwdziałania skutkom oblodzenia dróg i chodników, co negatywnie wpływa na wzrost  i  rozwój roślin.  Wpływ

na  jakość  gleb  na  terenie  miasta  i  gminy  Września  mają  głównie:  zanieczyszczenie  gleb  (szczególnie  metalami

ciężkimi), zakwaszenie gleb oraz procesy erozyjne.

Monitoring chemizmu gleb ornych prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa

w Puławach. Na terenie Gminy Września nie zostały jednak zlokalizowane punkty pomiarowo – kontrolne. Z uwagi

na  fakt,  że  Gmina  Września  ma  charakter  rolniczy,  istotnym  aspektem  jest  edukowanie  rolników  w  zakresie

prawidłowego  wykorzystania  gleb,  a  doradztwo  w  takim  zakresie  prowadzi  Wielkopolski  Ośrodek  Doradztwa

Rolniczego. 

W  celu  zachowania  właściwego  użytkowania  istniejących  zasobów  glebowych  wraz  ich  ochroną

i rekultywacją wyznaczono kierunki prowadzenie działań tj.:

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony gruntów wartościowych dla rolnictwa;

- monitoring użytków rolnych w celu przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszaniu gleb;

- ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze;

- przeprowadzenie remontów dróg, których stan zagraża lub wpływa niekorzystnie na przylegające gleby;

- promowanie ograniczeń w gospodarowaniu środkami chemicznymi w rolnictwie;

- prowadzenie wielokierunkowej edukacji rolników i użytkowników gruntów w gminie – wdrażanie  i upowszechnianie

zasad dobrej praktyki rolniczej;

- waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz promocji takiej żywności;

-  zachowanie  śródpolnych  zadrzewień,  zakrzaczeń,  kompleksów leśnych  i  nieużytków podmokłych  jako  ważnych

elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód

gruntowych na obszarach rolniczych;

- właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo;

- zalesianie gruntów rolnych niskich klas oraz nieużytków;

- promocja rolnictwa ekologicznego;

- właściwe przechowywanie nawozów organicznych (gnojówka, gnojownica, obornik);

- wdrażanie i przestrzeganie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.

Większość wymienionych wyżej kierunków zadań i ich realizacja nie leży w kompetencji gminy. Zadaniem

realizowanym bezpośrednio przez gminę jest natomiast zapobieganie oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.

W  tym  celu  utworzony  został  przez  Straż  Miejską  we  Wrześni  Eko  -  Patrol,  który  przeprowadza  kontrole  i

inwentaryzacje  terenów  zagrożonych,  jak  również  prowadzi  edukację  ekologiczną  w  zakresie  tematyki  segregacji

odpadów.

Energia odnawialna

W Programie Ochrony Środowiska wyznaczono dla Gminy Września zadania ciągłe, które należy wdrażać

stopniowo.  W  celu  zmniejszenia  energochłonności  gospodarki  i  wzrostu  wykorzystywania  energii  ze  źródeł

odnawialnych wyznaczono następujące kierunki działań, tj.:

- podniesienie świadomości społecznej i budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną;
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- przygotowanie listy priorytetów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji dotyczących OZE;

- wspieranie inicjatyw podejmowanych w zakresie zastępowania, jako nośnika energii, paliwa stałego źródłami energii

odnawialnej;

- popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w sferze

rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych.

Poważne awarie

Obowiązki dotyczące awarii przemysłowych spoczywają głównie na prowadzącym zakład oraz na organach

Państwowej  Straży  Pożarnej,  a  także  Wojewodzie.  Zapobieganie  awariom  miejscowym  prowadzi  się  głównie

poprzez  ograniczenie  transportu  substancji  niebezpiecznych,  kierowanie  ich  oznakowanymi  trasami,  omijającymi

centrum miasta, informowanie i edukowanie społeczeństwa o sposobach zapobiegania zagrożeniom, a także o sposobie

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Powstałe zagrożenia w transporcie drogowym, jak i kolejowym

zwalczane  są  przez  odpowiednie  jednostki  straży  pożarnej.  Straż  Pożarna  podejmuje  doraźne  środki:  dokonuje

zabezpieczenia miejsca wypadku,  ewakuuje ludność,  w przypadku poważnych awarii,  kiedy niezbędna jest  pomoc

specjalistycznych jednostek i  specjalistycznego sprzętu,  jednostka straży współpracuje z  różnymi innymi sekcjami,

które podejmują działania w swoim zakresie.

Ponieważ na terenie Gminy Września nie ma zakładów o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej

zadania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii skupiają się na poniższych aspektach:

-  wykreowanie  właściwych  zachowań  społeczeństwa  w sytuacji  wystąpienia  zagrożeń  środowiska  z  tytułu  awarii

przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych;

- ograniczenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej w wyniku transportu drogowego i kolejowego;

- opracowanie systemu skutecznego informowania społeczeństwa o wystąpieniu zagrożenia środowiska.

Należy  zaznaczyć,  ze  Gmina  Września  w  celu  informowania  społeczeństwa  o  wystąpieniu  zagrożenia

środowiska wykorzystuje najnowsze technologie i interaktywne kanały informacyjne.

Edukacja ekologiczna

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy września na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 –

2027  w obszarze edukacja ekologicznej skupiono się przede wszystkim na działaniach mających na celu aktywizację

mieszkańców w dziedzinie ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Edukacja społeczeństwa

ma na  celu ukształtowanie  właściwego stosunku do otaczającego środowiska  naturalnego,  doprowadzenie  do jego

większego poszanowania i zachęcenia do prowadzenia zdrowego trybu życia. Kształtowanie świadomości ekologicznej

dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem realizowanym  w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie

przedszkolne, szkolnictwo podstawowe  i ponadpodstawowe. System kształcenia uczniów powinien być nastawiony

na wykształcenie u nich umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno

przyrody  i  szacunku  dla  niej  oraz  zwrócenie  uwagi  na  najistotniejsze  problemy  związane  z  ochroną  środowiska

występujące na terenie miasta i gminy Września.

Do  głównych  zadań  kampanii  edukacyjnych  należą  m.  in.:  przegląd  istniejących  na  terenie  miasta

materiałów,  których  celem  jest  podnoszenie  świadomości  społeczeństwa,  przygotowanie  kampanii  na  rzecz
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podniesienia  świadomości  społeczeństwa,  identyfikacja  problemów,  których  nie  omawiają  dostępne  materiały

informacyjne, opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych czy wprowadzenie w życie powyższej kampanii.

W 2021 r. realizowane zadania z zakresu edukacji ekologicznej to m. in.:

- rozpoczęcie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej przy SSP6 we Wrześni;

- ukończenie budowy ścieżki ekologicznej przy SSP3;

- prowadzenie punktu informacyjnego dotyczącego programu rządowego Czyste Powietrze;

- informowanie o sposobach segregacji odpadów i możliwości korzystania z PSZOK-u;

- działania prowadzone przez Straż Miejską we Wrześni, dotyczące m. in. kwestii smogu, spalania odpadów, dzikich

wysypisk, segregacji odpadów itp.

Gospodarka odpadami

Do  obowiązkowych  zadań  własnych  gmin  w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  należy

zapewnianie  budowy,  utrzymania  i  eksploatacji  własnych  lub  wspólnych  z  innymi  gminami  lub  przedsiębiorcami

instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy,

utrzymania  i  eksploatacji  instalacji  i  urządzeń  do  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych

przez  przedsiębiorców.  Gmina  Września  współuczestniczyła  w  budowie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów

w Lulkowie wraz ze stacja przeładunkowa w miejscowości Bardo.

Szczegółowe  informacje  potwierdzające,  ze  Gmina  Września,  realizowała  zadania  ujęte  w  Programie

Ochrony Środowiska znajdują się w sporządzanej corocznie Analizie Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Września.

Należy wskazać, że w celu stworzenia funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami w minionym roku na terenie

Miasta i Gminy Września wykonano następujące zadania tj.:

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

- sporządzanie Analizy Stanu Gospodarki Odpadami;

- prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków;

- prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

- inwentaryzowanie i rekultywacja tzw. dzikich wysypisk;

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- działania informacyjne i edukacyjne, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

-  współpracy z WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Września.

4.20.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Plan Gospodarki Niskomiesyjnej dla Miasta i Gminy Września został przyjęty Uchwałą nr XIII/187/2015 Rady

Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwałą  nr XVI/235/2016 Rada Miejska we Wrześni dnia 30 maja

2016 roku dokonała zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września jest dokumentem strategicznym, opisującym

kierunki  działań  zmierzające  do  osiągnięcia  celów  pakietu  klimatyczno  –  energetycznego  tj.  redukcji  gazów

cieplarnianych,  zwiększenia  udziału  energii  pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych,  zwiększenia  efektywności

energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 
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Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września jest przedstawienie zakresu możliwych

do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Gminy Września,

a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie

na  poprawę jakości  życia  mieszkańców gminy.  Cel  główny  gmina osiąga  poprzez  realizację  następujących  celów

szczegółowych:

- promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Września;

- efektywne gospodarowanie energią w Gminie Września;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2;

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną i jakość

powietrza. 

Plan Gospodarki Niskoemisjyjnej dla Miasta i Gminy Września wyznacza główny cel strategiczny rozwoju

Gminy, który polega na:

POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REDUKCJĘ

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA, W TYM CO2 ORAZ OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ WE

WSZYSTKICH SEKTORACH

Gmina Września od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza

poprzez  efektywne  i  racjonalne  wykorzystanie  energii,  są  to  działania  polegające  głównie  na  termomodernizacji

budynków użyteczności publicznej czy wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

W  2021  roku  zgodnie  z  zapisami  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  i  Gminy  Września,

jak w poprzednich latach, zrealizowano Działanie XVI „Poprawa mobilności w Gminie Września” poprzez bezpłatne

kursy  autobusu elektrycznego  obsługującego dwie   linie  komunikacyjne  łączące  centra  przesiadkowe i  kluczowe

dla mieszkańców Wrześni obiekty. 

Autobus elektryczny zakupiony w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”

Ponadto  w  ramach  powyżej  wskazanego  działania  Gmina  Września  rozpoczęła  realizację  projektu

pn:  „Rozbudowa  ścieżki  pieszo  –  rowerowej  w  celu  integracji  różnych  środków  transportu,  w  ramach  działania
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związanego z  poprawą mobilności  miejskiej  w Gminie  Września”.   Zadanie  otrzymało  dofinansowanie  w ramach

Poddziałania  3.3.1  „Inwestycje  w  obszarze  transportu  miejskiego”  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  na  lata  2014  –  2020.   Inwestycja  obejmuje  rozbudowę  ścieżki  pieszo  –  rowerowej  wokół  zalewu

Wrzesińskiego  wraz  budową  oświetlenia,  przebudowę  drogi  gminnej  oraz  remont  obiektu  mostowego.  Ponadto

w  ramach  projektu  przeprowadzone  zostaną  działania  informacyjno  –  edukacyjne  zachęcające  mieszkańców

do  korzystania  z  transportu  niezmotoryzowanego  tj.  audycje  radiowe,  artykuły  w  zakresie  niskoemisyjności

w biuletynie „Wieści z Ratusza”, spotkania w szkołach podstawowych oraz kolportaż ulotek.  Głównym celem realizacji

projektu  jest  zmniejszenie  udziału  transportu  samochodowego  na  rzecz  transportu  rowerowego  oraz  zmniejszenie

oraz zwiększenie udziału efektywnie energetycznego oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września.

Realizacja  wyżej wskazanych działań przyczyniać się będzie się głównie do redukcji gazowych i pyłowych

zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 oraz wpływać będzie na efektywne gospodarowanie energią w Gminie Września.

Ponadto poprawie ulegał będzie komfort i bezpieczeństwo podróży oraz jakość życia mieszkańców i stan środowiska

naturalnego. 

Kolejnym działaniem wpisującym się w cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września

jest  budowa i  modernizacja oświetlenia ulicznego. W ramach Działania VI „Modernizacja oświetlenia ulicznego –

systemy inteligentnego sterowania oświetleniem” wykonano budowę efektywnie energetycznego oświetlenia ulicznego

m. in.  w obszarze ulic Krzyżogórskich, Hernesa,  Reja,  ulicy Jagodowej we Wrześni i  na terenie parku im. Dzieci

Wrzesińskich. Zmodernizowano również fragment oświetlenia przy DK nr 15 w miejscowości Gulczewo. Dodatkowo

doświetlono skrzyżowanie ulic Działkowców/Paderewskiego/Słoneczna.

 W  związku  z  otrzymaniem  dofinansowania  z  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg  Gmina  Września

rozpoczęła  działania  polegające  na  budowie  przejść  dla  pieszych  w  rejonie  ulic:  Fromborska/Kaliska.

Fromborska/Zielonogórska,  Fromborska/Grunwaldzka,  Fromborska/Kożuchowska,  Kosynierów/Zamysłowskiego,

Kosynierów/Kopernika,  Kosynierów/Turwida,  Słoneczna/Świętokrzyska,  Legii  Wrzesińskiej/Wiewiórowskiego,

Podmiejskiej w Przyborkach.  W związku z realizacją zadania zostaną zmodernizowane chodniki w obrębie wyżej

wskazanych  przejść  dla  pieszych.  Dodatkowo  przy  każdym  przejściu  zostanie  zamontowane  energooszczędne

oświetlenie typu LED.

Powyższe inwestycje wpłynęły i wpływać będą  na zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się w obrębie

gminy, ale również zwiększyły i zwiększać będą efektywność energetyczną wraz ze zmniejszeniem zużycia energii

na cele oświetleniowe. 

Gmina Września w ramach gospodarki niskoemisyjnej prowadziła również działania promocyjne zorientowane

na redukcję emisji zanieczyszczeń oraz te związane ze zrównoważoną gospodarką odpadami. Działania te w 2021 roku

obejmowały  głównie  prowadzenie  kampanii  informacyjnych  i  promocyjnych  z  zakresu  korzystania  z  komunikacji

miejskiej poprzez liczne artykuły w biuletynie gminnym „Wieści z Ratusza”. Dodatkowo pracownicy Straży Miejskiej

przeprowadzili  kontrolę  czystości  za  pomocą  drona.  Dron  zawiadowca  poddał  rozpoznaniu  około  790  kominów,

a  do  szczegółowej  kontroli  wskazał  28  z  nich.  Dokonano  również  kontroli  187  palenisk.  Strażnicy  Miejscy

przeprowadzili  także  akcję  profilaktyczną  „Stop  Smog”  w  ramach  programu  prewencyjnego  „AntySmogowa

Września”. Zajęcia prowadzone były w samorządowych szkołach podstawowych. 

W ramach  działań  ekologicznych  poprawiających  jakość  powietrza,  a  zarazem edukujących  mieszkańców

zrealizowano projekt pn.: „Budowa ścieżki ekologicznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni

w  celu  wspierania  rozwoju  terenowej  infrastruktury  edukacyjnej”  dofinansowanego  z  Wojewódzkiego  Funduszu
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Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu.  Ponadto  Gmina  Września  w  2021  dzięki  otrzymanemu

dofinansowaniu  z  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Regionalnego  na  lata  2014  –  2020  roku  rozpoczęła

realizację projektu pn.: „Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni” polegającego na budowie ogrodu ekologicznego

oraz przebudowie części Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni na nowoczesną pracownię ekologiczną.

Obiekt będzie ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich mieszkańców gminy. Działania polegające na powstawaniu

nowych terenów zielonych na terenie miasta mają ogromne znaczenie ze względu na produkcję tlenu i oczyszczanie

powietrza. 

Dodatkowo Gmina Września  w licznych artykułach  informowała  mieszkańców Miasta  i  Gminy Września

o możliwości złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w ramach programu „Czyste Powietrze”, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc finansową na wymianę źródła ciepła

czy termomodernizację budynków. 

4.21. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września.

Uchwałą XLVIII/322/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. przyjęto założenia do planu

zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia

10  kwietnia  1997  roku  Prawo  energetyczne przyjęte  założenia  na  przestrzeni  ostatnich  lat  podlegały  stosownej

aktualizacji.  Ostatnia  aktualizacja  przeprowadzona  została  w  2021  r.  i  przyjęta  uchwałą  nr  XXIV/230/2021  Rady

Miejskiej  we  Wrześni  z  dnia  28  maja  2021  r.  Zgodnie  z  przyjętym  opracowaniem  ogrzewanie  zakładów  pracy,

budynków  mieszkalnych,  jak  i  użyteczności  publicznej  na  terenie  Gminy  Września  realizowane  jest  za  pomocą

lokalnych  ciepłowni,  indywidualnych  kotłowni  oraz  sieci  ciepłowniczej.  W  sektorze  mieszkalnictwa  najczęściej

stosowanym paliwem do produkcji  ciepła  pozostaje  nadal  węgiel  kamienny.  Dotyczy  to  zarówno obszaru  miasta,

jak i terenów wiejskich. W przypadku paliwa w postaci gazu ziemnego, stwierdzono znaczną dysproporcję w zakresie

jego wykorzystania  na  terenie  miasta  oraz  wsi.  Wynika  to  zasadniczo  z  dostępności  do sieci  gazowej.  Przesyłem

i dystrybucją ciepła na terenie gminy zajmuje się Veolia Energia Poznań S.A.,  Zakład Wschód, Oddział  Września,

która prowadzi działalność w oparciu o posiadane koncesje. Gmina Września zaopatrywana jest w gaz ziemny sieciowy

oraz  w  gaz  propan  –  butan  w  butlach.  Operatorem  dystrybucyjnego  systemu  gazowniczego  jest  Polska  Spółka

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, prowadząca działalność na podstawie posiadanych

koncesji. Gmina Września jest w pełni zelektryfikowana. Operatorem dystrybucyjnego systemu elektroenergetycznego

jest  ENEA Operator Sp. z o.o.  Oddział  Dystrybucji  Poznań, działająca na podstawie posiadanej  koncesji.  Zgodnie

z ostatnią aktualizacją założeń, w zakresie źródeł odnawialnych na terenie gminy funkcjonuje 5 turbin (elektrowni)

wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 MW. Ponadto  do sieci podłączonych jest 546 mikroinstalacji OZE

(instalacje fotowoltaiczne) o łącznej mocy przyłączeniowej wynoszącej 5,5 MW (stan na luty 2021 r.).     

4.22. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Program opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Miasta

i Gminy Września w 2021 roku został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/212/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Program  określał  zasady  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zasady  zapobiegania  bezdomności  zwierząt

na terenie Miasta i Gminy Września i obejmował:
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Realizując program w 2021 roku odłowiono i przywieziono do schroniska 217 psów z terenu Gminy Września.

213 psów zostało odebranych przez właścicieli lub trafiło do adopcji, a te po które nikt się nie zgłosił zostały poddane

kwarantannie i zapewniono im opiekę w schronisku.

Bezdomnym zwierzętom zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w ramach, której  przeprowadzono

między innymi zabiegi  sterylizacji  16 suk, 54 kotek i  kastracji  29 psów i  24 kocurów oraz zaszczepiono przeciw

wściekliźnie 82 bezdomne zwierzęta.

Gmina Września aktywnie wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz schroniska dla zwierząt we Wrześni Psi-Jaciel

poszukiwały w sposób ciągły nowych domów dla bezdomnych zwierząt.

W  2021  roku  kontynuowano  współpracę  z  osobami  sprawującymi  opiekę  nad  bezdomnymi  kotami,

dla których w okresie chłodów dostarczono budki oraz prawie 1200 kg karmy w celu ich dokarmiania.  Zakupiono

także kontener, w którym chore koty mogą zostać poddane rekonwalescencji.

Na bieżąco remontowano i naprawiano infrastrukturę schroniska. 

Na koniec roku schronisko sprawowało opiekę nad 30 bezdomnymi psami.

 4.23 Działania Straży Miejskiej w okresie epidemii COVID-19. Współpraca z KPP Września. 

Straż Miejska we Wrześni w 2021 r. realizowała dodatkowe służby z Komendą Powiatową Policji we Wrześni

(rewir dzielnicowych) w związku z Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021

r. oraz od 10.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Polecenie dotyczyło wsparcia działań Policji przez straże gminne (miejskie)

na terenie województwa wielkopolskiego. Służby covidowe pełnione były od poniedziałku do piątku (I zmiana godz.

7.00-15.00,  II  zmiana  15.00-23.00)  oraz  w  soboty  (I  zmiana  godz.  6.00-14.00,  III  zmiana  20.00-4.00).  Służby

te pełnione były pojazdem służbowym strażników miejskich.  

W  2021  r.  strażnicy  miejscy  z  funkcjonariuszami  policji  zrealizowali  321  wspólnych  służb  związanych

z przestrzeganiem przepisów i obostrzeń dot. stanu epidemii. Dodatkowe zadania tych służb polegały m. in. na: kontroli

osób  przebywających  na  kwarantannie  oraz  kontroli  przestrzegania  obowiązujących  obostrzeń,  zwłaszcza  nakazu

zakrywania  przy  pomocy  maseczek  ust  i  nosa   w  galeriach,  centrach  handlowych  oraz  sklepach

wielkopowierzchniowych. 

Zmieniające się wciąż przepisy prawne dotyczące wprowadzonego stanu epidemii przysparzały mieszkańcom

Wrześni wiele trudności.  Dyżurni  straży miejskiej  codziennie odpowiadali  na liczne pytania związane z nakazami,

zakazami i ograniczeniami wynikającymi z nowych przepisów prawnych. 
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Funkcjonariusze podczas kontroli przestrzegania przepisów i obostrzeń dot. stanu epidemii 

                                  

                                                                   

4.24. Program ochrony powietrza „AntySmogowa Września”. 

Plan  działań  długoterminowych,  dotyczących  ochrony  powietrza,  stanowił  integralną  część  programu

prewencyjnego  Straży  Miejskiej  we  Wrześni  „AntySmogowa  Września”  rozpoczętego  w  2019  r.  W  2021  r.

przedsięwzięcia w tym zakresie zostały ukierunkowane na następujące działania: 

1. Wykorzystanie specjalistycznego drona „Nosacza”. 

Straż  Miejska  we  Wrześni  przy  udziale  wypożyczonego drona  pomiarowego  „Nosacz” przeprowadziła

w grudniu kontrolę  czystości  powietrza na terenie miasta i  gminy Września.  Akcja prowadzona była w godzinach

popołudnio - wieczornych. Głównym jej celem była walka o czyste powietrze w ramach programu prewencyjnego

Straży  Miejskiej  „AntySmogowa  Września”.  Dron  „Nosacz”  jest  narzędziem  wspomagającym  pracę  strażników

miejskich.  Dokonuje  on  pomiaru  w  strudze  dymu,  pobiera  próbki  i  dokonuje  analizy  zanieczyszczeń.  Kluczowe

znaczenie ma jednak kontrola kotłowni  grzewczych wykonywana przez strażników miejskich,  którzy potwierdzają

lub  też  nie  spalanie  materiałów niedozwolonych,  a  w przypadku  wątpliwości  mogą pobrać  próbki  popiołu  celem

dokonania analizy laboratoryjnej.  Badaniem podczas tegorocznej akcji zostały objęte następujące wsie: Psary Małe,

Nowy  Folwark,  Psary  Polskie,  Słomowo,  Sokołowo  oraz  tereny  miejskie,  a  konkretnie  os.  Lipówka

oraz  os.  Sokołowskie.  Dron  zwiadowca  poddał  rozpoznaniu  ok.  790  kominów.  W 28  przypadkach  postanowiono

przeprowadzić szczegółowe badanie dronem „Nosaczem”, które potwierdziło, że w 2 przypadkach spalano materiały

niedozwolone w piecu centralnego ogrzewania. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi. 
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Dron „Nosacz” nad wrzesińskimi kominami

2. Film instruktażowy Straży Miejskiej we Wrześni „Jak palić i nie dymić”. 

Straż  Miejska  we  Wrześni  prowadziła  akcje  informacyjne  dla  mieszkańców  dotyczące  zalet  odgórnego

spalania węgla kamiennego oraz wykorzystania odpowiedniej jakości paliw stałych. W mediach społecznościowych

na  profilu  straży  miejskiej  FB  zamieszczony  był  film  instruktażowy  o  nazwie  „Jak  palić  i  nie  dymić”.  Film

instruktażowy  powstał  na  bazie  programu  prewencyjnego  „AntySmogowa  Września”  realizowanego  w  2019  r.

Dodatkowo  strażnicy  miejscy  podczas  realizacji  interwencji  związanych  z  ochroną  powietrza  informowali

mieszkańców  o  zaletach  odgórnego  spalania  (rozdawano  również  ulotki).  Film  został  także  wykorzystany

do promowania odgórnego spalania przez inne straże miejskie.    

Film instruktażowy na profilu społecznościowym Straży Miejskiej we Wrześni  
Źródło:https://www.facebook.com/strazmiejskawewrzesni 
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3. Akcja profilaktyczna „Stop Smog” w ramach programu prewencyjnego „AntySmogowa Września”.

Straż Miejska we Wrześni  w ramach programu prewencyjnego „AntySmogowa  Września” przeprowadziła

zajęcia dotyczące ochrony powietrza „Stop Smog”. Uczniom Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni

z klas V i VI oraz uczniom Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni z klas V wyjaśniono zjawisko smogu,

jego  przyczyn  oraz  negatywnych  skutków  dla  człowieka  i  przyrody.  Podczas  zajęć  młodzież  szukała  rozwiązań,

pozwalających  na  poprawę  jakości  powietrza,  możliwych  do  zrealizowania  przez  każdego  z  nas  i  to  niezależnie

od  wieku.  Jednym  z  punktów  było  także  zapoznanie  ich  z  codzienną  pracą  strażników  miejskich  w  zakresie

przeciwdziałania  zanieczyszczeniu  powietrza.  Omówiono,  m.in.  kontrolę  palenisk,  pobór  próbek  popiołu

czy też wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, tj. dronów. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali

opaski odblaskowe z elementami graficznymi, dot. segregacji śmieci oraz hasłem „Nie pal śmieci”. Dodatkowo każda

szkoła otrzymała od Straży Miejskiej we Wrześni platana kulistego, jako symbol działań na rzecz ochrony powietrza.

Drzewko zostało posadzone na terenie ww. szkół przez młodzież szkolną. W zajęciach uczestniczyło 209 uczniów.

Akcja profilaktyczna z „Stop Smog” została zaplanowana także na 2022 r.  

Strażniczki miejskie podczas prowadzenia akcji „Stop Smog” w SPP nr 2 i SPP nr 3 we Wrześni 

101



4. Działalność medialna - akcja informacyjna.

Straż Miejska we Wrześni za pośrednictwem mediów lokalnych (Radio Września, Wieści z Ratusza) oraz stron

społecznościowych  (FB  Straż  Miejska  we  Wrześni,  Września  –  Miasto  w  Centrum  Zainteresowania)  promowała

ekologiczną  metodę  rozpalania  w  piecach  i  kotłach  grzewczych  oraz  informowała  o  uprawnieniach  strażników

w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

5. Kontrole palenisk pod kątem spalania odpadów.

Straż  Miejska  we  Wrześni  przez  cały  rok  prowadzi  regularne  kontrole  palenisk  pod  kątem  spalania

w nich odpadów, które są zabronione. Intensywniejsze działania patroli interwencyjnych, pod kątem ochrony powietrza,

przypadają zaś na okres jesienno - zimowy, kiedy to na dobre rozpoczyna się sezon grzewczy. Niestety przeprowadzone

kontrole nadal ujawniają wiele nieprawidłowości, w tym m.in. spalanie starych mebli z demontażu, lakierowanych płyt

wiórowych,  odpadów poremontowych czy  też  śmieci  bytowych.  Podczas  każdej  kontroli  strażnik  miejski  posiada

przy  sobie  upoważnienie  wystawione  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września.  Strażnicy  miejscy  informują

także  mieszkańców,  że  udaremnianie  lub  utrudnianie  wykonania  czynności  służbowej  osobie  uprawnionej

do  przeprowadzania  kontroli  w  zakresie  ochrony  środowiska  lub  osobie  przybranej  jej  do  pomocy,  stanowi

przestępstwo.  W 2021 r.  Straż Miejska we Wrześni przeprowadziła 187 kontroli,  wystawiła 40 mandatów karnych

oraz  8  pouczeń.  Działania  strażników  miejskich  mają  charakter  nie  tylko  kontrolny,  ale  i  także  profilaktyczny.

Mieszkańcy Wrześni informowani są podczas kontroli, m.in. o prawidłowych sposobach rozpalania ognia generującego

mniej dymu. Rozdawane są także ulotki dotyczące ochrony powietrza. 
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Strażnicy miejscy podczas kontroli palenisk  pod kątem spalania  w nich odpadów
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V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej we Wrześni podjętych w roku 2021.

NR UCHWAŁY W SPRAWIE DOTYCZY REALIZACJA

XX/196/2021                    

z 14 stycznia 2021 r.

wyboru metody ustalenia opłaty         

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty;

Zgodnie z treścią art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 

2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 w/w 

ustawy oraz ustala stawkę takiej opłaty. Gmina Września objęła 

systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach w obowiązującym obecnie brzmieniu, określa w art. 3 zadania 

gmin związane z systemem gospodarowania odpadami, a w art. 6r - 

zasady przeznaczania środków z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z ww. przepisami, system gospodarowania 

odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien               

się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości

ponoszonych przez mieszkańców gmin opłat - na poziomie 

zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowana

XX/197/2021                    

z 14 stycznia 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXI/198/2021                   

z 4 lutego 2021 r. 

uzupełnienia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

we Wrześni;

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej konieczne jest podjęcie               

przez Radę Miejską we Wrześni uchwały w sprawie uzupełnienia składu

osobowego ww. komisji stałej.

Zrealizowana

XXI/199/2021                  

z 4 lutego 2021 r.

wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej we 

Wrześni;

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej konieczne jest podjęcie               

przez Radę Miejską we Wrześni, na podstawie § 58 ust. 2 Statutu 

Gminy Września, uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego ww. 

komisji.

Zrealizowana

XXI/200/2021                   

z 4 lutego 2021 r.

uchylenia uchwały nr VI/57/2015 

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 

maja 2015 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Bierzglinek;

Uchwałą Nr VI/57/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rada Miejska                 

we Wrześni przystąpiła do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek. Teren 

objęty opracowaniem obejmował m.in. grunty rolne stanowiące użytki 

rolne klasy RIIIb. Procedura uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w przypadku gruntów rolnych klasy 

RIIIb wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi        

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Decyzją 

z dnia 24 maja 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził 

zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze wnioskowanych gruntów 

rolnych. W związku z powyższym w dniu 12 czerwca 2017 r. 

wystąpiono z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 13 lipca 2017 r. utrzymał          

w mocy zaskarżoną decyzję. Sprawa stanowiła również przedmiot 

rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ocenił 

Odstąpiono od 

dalszych prac 
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stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dopuszczalne.          

W związku z powyższym, w celu zakończenia prowadzonej procedury 

planistycznej w obecnym kształcie, proponuje się uchylenie uchwały Nr

VI/57/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2015 r.                

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

XXI/201/2021                   

z 4 lutego 2021 r.

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego      

w miejscowości Bierzglinek;

Zgodnie z wymogami art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.         

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września 

przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia                       

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Bierzglinek oraz stopnia zgodności przewidywanych 

rozwiązań planu z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

Teren opracowania znajduje się przy południowo-wschodniej granicy 

miasta Września w miejscowości Bierzglinek, na południe                      

od autostrady A2.

 Uchwalono 

XXI/202/2021                   

z 4 lutego 2021 r.

przyjęcia od Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

zarządzania odcinkami publicznych 

dróg krajowych;

Przejęcie przez Gminę Września zarządzania fragmentem drogi 

krajowej nr 15 w zakresie remontu i poszerzenia istniejącego odcinka 

chodnika od strony Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wynika 

między innymi ze znacznego natężenia ruchu zarówno pieszych,            

jak i rowerzystów poruszających się ul. Paderewskiego, w 

szczególności w godzinach dojazdów i powrotów z pracy. Obecnie 

szerokość istniejącego chodnika dość znacznie ograniczają barierki 

ochronne znajdujące się od strony jezdni, co utrudnia korzystanie           

z infrastruktury i w skrajnych przypadkach może powodować 

zagrożenie dla jej użytkowników. Poszerzenie chodnika na wskazanym 

odcinku zapewnieni swobodne i bezkolizyjne korzystanie z ciągu 

pieszym, wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu w tej części miasta.

Zrealizowana

XXI/203/2021                   

z 4 lutego 2021 r. 

sprostowania omyłki pisarskiej           

w załączniku Nr 2B do uchwały         

Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej 

we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwały budżetowej 

na rok 2021 zmienionej uchwałą        

Nr XX/197/2021 Rady Miejskiej        

z dnia 14 stycznia 2021 roku;

W opublikowanej uchwale Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej               

we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej

na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr XX/197/2021 Rady Miejskiej          

we Wrześni z dnia 14 stycznia 2021 roku prostuje się omyłkę pisarską  

w załączniku Nr 2B w ten sposób, że zastępuje się go załącznikiem        

do niniejszej uchwały.

Zrealizowana

XXI/204/2021                   

z 4 lutego 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy września na lata

 2021-2033;

W trakcie realizacji

XXI/205/2021 z 4 lutego 

2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXI/206/2021                  przystąpienia do opracowania Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach W trakcie realizacji
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z 4 lutego 2021 r. projektu Strategii Rozwoju Miasta     

i Gminy Września na lata 2021-2027 

oraz określenia trybu i 

harmonogramu opracowania projektu

strategii, w tym trybu konsultacji;

prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (wejście     

w życie 13 listopada 2020 r.) wprowadziła przepisy art. 10e i 10f do 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 ze zm.), które nakładają obowiązek opracowania strategii 

rozwoju gminy. Zgodnie z art. 10f ww. ustawy Rada Gminy w drodze 

uchwały określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 

projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. Konieczność przystąpienia                       

do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 

2021 – 2027 wynika m. in. z upływu terminu obowiązywania 

dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 

2014 - 2020.

XXI/207/2021                  

z 4 lutego 2021 r.

„Wieloletniego planu rozwoju            

i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021-2023”;

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 2028) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących                             

w jego posiadaniu. Zakres planu określa przepis art. 21 ust. 2. 

Przedłożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 

o. plan spełnia wymagania formalne oraz zgodny jest z kierunkami 

rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia 

wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia    

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W trakcie realizacji

XXI/208/2021                  

z 4 lutego 2021 r.

przyjęcia „Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami dla Miasta       

i Gminy Września na lata 2021-

2024”;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami należą do zadań samorządów

terytorialnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne 

gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką              

nad zabytkami. Z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.                  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

282 z późn. zm.) wynika obowiązek sporządzenia gminnego programu 

opieki nad zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat.

W trakcie realizacji

XXII/209/2021                 

z 4 marca 2021 r.

pozbawienia kategorii drogi gminnej-

drogi położonej na terenie Miasta i 

Gminy Września;

Pozbawia się kategorii drogi gminnej - drogę położoną na działkach       

o nr geod. 10/3, 11/2, 14/8, 15/2, 17/4, 18/2, 20/2, 21/2, 22/2, 27/2, 26/2,

25/2, 313/2, 317/2, 318/2 obręb Sokołowo, dz. nr geod. 129/5, 160/2, 

159/2, 130/6, 130/8, 154/5, 154/3, 132/25, 153/2, 149/2, 149/1, 148/2, 

148/4, 147/1, 141/1, 176/3, 176/4, 177/45 obręb Gutowo Małe, dz. nr 

geod. 200/21, 201/6 obręb Gutowo Wielkie oraz dz. nr geod. 860/20, 

859/11, 828/12, 828/14, 4442/64 obręb Września, zgodnie                       

z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

W trakcie realizacji

XXII/210/2021                 

z 4 marca 2021 r.

zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych dotychczasowej drogi 

krajowej mającej swój przebieg na 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 

pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku 
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terenie Miasta i Gminy Września; wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji 

jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie       

i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego 

kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

Wprowadzenie nowego układu komunikacyjnego na terenie Miasta        

i Gminy Września pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum 

Wrześni, co wpłynie pozytywnie na poprawę klimatu akustycznego  

oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

XXIII/211/2021                

z 22 marca 2021 r.

koncepcji transportu osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności          

w Gminie Września;

W związku z możliwością realizacji zadania polegającego                       

na świadczeniu usługi transportowej door-to- door dla mieszkańców 

Gminy Września, którzy cechują się potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności została opracowana Koncepcja transportu osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Września.

W trakcie realizacji

XXIII/212/2021                

z 22 marca 2021 r.

Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Września

 w 2021 r.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która weszła        

w życie 01.01.2012 r. zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje 

Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 

marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                            

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W Rozdziale 10 § 13 

określenie konkretnych kwot dla poszczególnych działań w ramach 

określonego budżetu jest trudne do oszacowania w momencie 

uchwalania programu. Uchwała w sprawie Programu jest kontynuacją 

uchwał z lat 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Zrealizowana

XXIII/213/2021                

z 22 marca 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXIII/214/2021                

z 22 marca 2021 r.

zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2021 r.;

Zrealizowana

XXIV/215/2021                

z 28 maja 2021 r.

uzupełnienie składu osobowego 

Komisji Rozwoju Wsi Rady 

Miejskiej we Wrześni;

W związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

713,1378 ) należy podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Zrealizowana

XXIV/216/2021                

z 28 maja 2021 r.

uzupełnienie składu osobowego 

Komisji Komunalno-Finansowej 

Rady Miejskiej we Wrześni;

W związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

713,1378 ) należy podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Zrealizowana

XXIV/217/2021                

z 28 maja 2021 r.

odwołania Przewodniczącego 

Komisji Komunalno-Finansowej 

Rady Miejskiej we Wrześni;

Obowiązek wyboru przewodniczących i zastępców komisji stałych 

Rady Miejskiej we Wrześni wynika z postanowień § 51 Statutu Gminy 

Września w brzmieniu “Przewodniczących Komisji oraz ich Zastępców 

wybiera i odwołuje Rada.”

Zrealizowana

XXIV/218/2021                

z 28 maja 2021 r.

wyboru Przewodniczącego Komisji 

Komunalno-Finansowej Rady 

Miejskiej we Wrześni;

Obowiązek wyboru przewodniczących i zastępców komisji stałych 

Rady Miejskiej we Wrześni wynika z postanowień § 51 Statutu Gminy 

Września w brzmieniu “Przewodniczących Komisji oraz ich Zastępców 

wybiera i odwołuje Rada.”

Zrealizowana
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XXIV/219/2021                

z 28 maja 2021 r.

wyborów uzupełniających Sołtysa      

w sołectwie Grzybowo;

Wybory uzupełniające Sołtysa w sołectwie Grzybowo zarządza              

się w związku ze śmiercią 26 marca 2021 r. dotychczasowego Sołtysa.

Zrealizowana

XXIV/220/2021                

z 28 maja 2021 r.

udzielenia pomocy finansowej            

dla Województwa Wielkopolskiego;

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) stanowi, że gminy mogą innym 

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy. Art. 216 ust.      

2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 305) stanowi, że wydatki budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach,a w szczególności na pomoc 

rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,

określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego oraz art. 220 ustawy stanowi,                           

że z budżetu może być udzielona pomoc innym jednostkom samorządu 

terytorialnego. Zgodnie z powyższym upoważnieniem, postanawia         

się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu 

Wielkopolskiemu z budżetu Gminy Września w kwocie 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania 

inwestycyjnego z zakresu drogownictwa z przeznaczeniem                     

na opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu 

odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą 

krajową nr 15 w miejscowości Obłaczkowo do drogi krajowej nr 92       

we Wrześni.

Zrealizowana

XXIV/221/2021                

z 28 maja 2021 r.

udzielenia dotacji w 2021 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie         

lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków          

na terenie gminy Września;

Rada Miejska we Wrześni udziela dotacji z budżetu gminy na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wykonywane          

w celu ochrony zabytków położonych na terenie gminy Września           

na wniosek składany przez właściciela lub posiadacza zabytku.

Zrealizowana

XXIV/222/2021                

z 28 maja 2021 r.

przyjęcia sprawozdania z realizacji    

w latach 2019-2020 r. „Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami        

dla Miasta i Gminy Września na lata 

2017-2020”

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) 

Burmistrz zobowiązany jest co dwa lata do sporządzenia sprawozdania 

z realizacji programu i przedstawienia go radzie miejskiej. Opracowanie

sprawozdania pozwala ocenić stan wdrażania programu.

Zrealizowana

XXIV/223/2021                

z 28 maja 2021 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

pod zabudowę usługową we Wrześni 

w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. 

Sikorskiego;

Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje działki ozn. nr geod. 1310/3, 

1310/4, 1310/5, 1310/6, cz. 1311/2, cz. 1296/2, położone we Wrześni     

o powierzchni ok. 2,15 ha. Do tut. urzędu wpłynął wniosek właściciela 

działki ozn. nr geod. 1310/6 z prośbą o zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni 

w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego,zatwierdzonego uchwałą

nr XI/143/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 marca 2012 r. 

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

zakazuje wtórnych podziałów istniejących działek oraz dopuszcza 

lokalizację budynków związanych z usługami handlu o powierzchni 

sprzedażowej nie większej niż 400 m2. Wprowadzenie ograniczenia 

powierzchni sprzedaży do 400 m2 wynikało z zapisów ustawy z dnia    

11 maja 2007 r. o tworzeniu  i działaniu wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych (Dz. U.

W trakcie realizacji
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z 2007 r. nr 127, poz. 880). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy 

wielkopowierzchniowym obiektem handlowym był obiekt handlowy      

o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2. Ustawa ta 

wprowadziła zmianę art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.         

nr 80, poz. 717) polegającą na zastąpieniu obowiązku określenia w 

studium lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych       

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, bardziej restrykcyjnym 

obowiązkiem określenia w studium lokalizacji 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 400 m2. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia  

8 lipca 2008 r. stwierdził niezgodność wskazanej ustawy z art. 2, art. 20 

i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 45/07).        

W związku z tym przywrócone zostały zapisy ustawowe,                    

które za wielkopowierzchniowy obiekt handlowy uznają obiekty 

handlowe   o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

XXIV/224/2021                

z 28 maja 2021 r.

zmiany Studium uwarunkowań           

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy 

Września – część H;

Uchwałą nr XXI/270/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Rada Miejska             

we Wrześni przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Września. Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie do ustaleń 

Studium na obszarach wyznaczonych na rysunku, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, nowych funkcji, korekta 

istniejących, jak też dostosowanie dotychczasowych ustaleń Studium  

do obecnie obowiązujących uwarunkowań faktycznych (potrzeby 

inwestycyjne, rozwój społeczno-gospodarczy), co umożliwi bardziej 

racjonalne gospodarowanie przestrzenią przy uwzględnieniu aktualnych

potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Września. Zmiana studium 

obejmuje części obrębów: Białężyce, Nadarzyce, Obłaczkowo, Ostrowo

Szlacheckie, Przyborki, Otoczna, Chocicza Mała, Psary Wielkie, 

Chwalibogowo i miasta Września w zakresie wskazanym na załączniku 

nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwalono

XXIV/225/2021                

z 28 maja 2021 r.

uznania „Programu usuwania azbestu

i wyrobów zawierających azbest z 

obszaru powiatu wrzesińskiego na 

lata 2013-2032” jako równoważnego 

gminnemu programowi usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest;

Przedmiotem uchwały jest uznanie ,,Programu usuwania azbestu            

i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego          

na lata 2013-2032” przyjętego Uchwałą nr 222/XXXV/2013 Rady 

Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku, jako równoważny 

gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest.

W trakcie realizacji

XXIV/226/2021                

z 28 maja 2021 r.

zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia      

29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia

we Wrześni strefy płatnego 

parkowania, wysokości stawek opłat 

za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu                 

Wprowadzenie możliwości wnoszenia opłaty za postój w strefie 

płatnego parkowania przy pomocy aplikacji z zastosowaniem telefonu 

komórkowego spowoduje, że opłata będzie pobierana za rzeczywisty 

czas parkowania. Umożliwienie wnoszenia opłat za parkowanie 

pojazdów w strefie płatnego parkowania przy użyciu telefonów 

komórkowych stanowi alternatywę dla płacenia  za postój poprzez 

wykupienie biletu w parkomacie.

Zrealizowana

109



ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp.  

Nr 121 poz 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. 

z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. 

Wlkp. z 2018 r. poz 1557, Dz. U. 

Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 5165);

XXIV/227/2021                

z 28 maja 2021 r.

przekazania do zaopiniowania 

Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Poznaniu projektu 

regulaminu dostarczania wody           

i odprowadzania ścieków;

Zgodnie z art. 19 ust.1 rada gminy, na podstawie projektów 

regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, 

przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Zrealizowana

XXIV/228/2021                

z 28 maja 2021 r.

przyjęcia Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych gminy 

Września na lata 2021-2025;

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 1876 ze zm.) nakłada na gminę obowiązek opracowania              

i realizowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego 

ryzyka. Dotychczasowa strategia obowiązująca w Gminie Września 

wprowadzona została uchwałą nr XVIII/260/2016 Rady Miejskiej          

we Wrześni z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016   

- 2020 i obowiązywała do końca 2020 roku.

W trakcie realizacji

XXIV/229/2021                

z 28 maja 2021 r.

określenia wzoru wniosku                   

o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i określenia wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa

domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o dodatek 

mieszkaniowy;

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz. U. 

2021 r. poz. 11), rady gmin zostały zobowiązane do podjęcia uchwały 

określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,         

a także wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,               

o których mowa w art. 7 ust 1 c Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.          

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. z póź. zm.) w terminie 

do 1 lipca 2021 r.

Zrealizowana 

Rozstrzygnięcie 

Nadzorcze 

nieważność w 

zakresie wyrazu 

„pełnych” załącznika 

nr 2 do Uchwały nr 

XXIV/229/2021 

Rady Miejskiej we 

Wrześni z dnia 28 

maja 2021 r. w 

sprawie  określenia 

wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku 

mieszkaniowego  i 

określenia wzoru 

deklaracji o 

dochodach 

gospodarstwa 

domowego za okres 3

miesięcy 

kalendarzowych 

poprzedzających 

dzień złożenia 

wniosku o dodatek 
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mieszkaniowy

XXIV/230/2021                

z 28 maja 2021 r.

„Aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe               

dla Gminy Września”;

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U.z 2020 r.,poz. 833 ze zm.) Wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia      

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zwany dalej „projektem 

założeń”. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) „Aktualizacja 

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną      

i paliwa gazowe dla Gminy Września” została pozytywnie 

zaopiniowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie 

koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności    

z polityką energetyczną państwa.

Zrealizowana

XXIV/231/2021                

z 28 maja 2021 r.

zasad przeprowadzenia naboru 

wniosków o zawarcie umowy najmu 

mieszkań, w tym określenia 

kryterium pierwszeństwa i 

dodatkowych kryteriów 

pierwszeństwa, zasad 

przeprowadzania oceny punktowej 

wniosków oraz wysokości 

obowiązkowej kaucji dla mieszkań    

w ramach programu "Mieszkanie 

Plus" we Wrześni;

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, 

stanowi podstawę prawną realizacji programu dopłat do czynszu. 

Dopłaty do czynszu będą udzielane najemcom nowych mieszkań 

utworzonych w ramach współpracy inwestora z gminą, w formie 

bezzwrotnego wsparcia ze środków budżetu państwa wypłacanych         

za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i gminy. Ustalenie 

powyższych zasad i kryteriów pozwoli na uruchomienie procedury 

zawarcia przez Gminę Września umowy o współpracy z inwestorem,     

co umożliwi najemcom lokali mieszkalnych ubieganie się o dopłaty       

do czynszu.

Zrealizowana

XXIV/232/2021                

z 28 maja 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Września na lata 

2021 – 2033;

W trakcie realizacji

XXIV/233/2021                

z 28 maja 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXIV/234/2021 z 28 

maja 2021 r.

 przystąpienia do programu 

„Wielkopolska Karta Rodziny” 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.) jednym z zadań 

własnych gminy jest wspieranie rodziny oraz prowadzenie prorodzinnej 

polityki. Wielkopolska Karta Rodziny jest instrumentem aktywizacji 

społecznej rodzin, która realnie wpływa na funkcjonowanie rodzin 

wielodzietnych poprzez wyrównywanie szans w dostępie do dóbr           

i usług.

Zrealizowana

XXV/235/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

udzielenia Burmistrzowi Miasta         

i Gminy Września wotum zaufania;

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz 

Wrześni przedstawił Radzie Miejskiej we Wrześni „Raport o stanie 

Miasta i Gminy Września” obejmujący podsumowanie działalności 

Burmistrza Wrześni w roku 2020, w tym realizację polityk, programów, 

strategii oraz realizację uchwał Rady Miejskiej we Wrześni. Rada 

Miejska rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana            

jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.            

Zrealizowana
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Nad przedstawionym Raportem o stanie Miasta i Gminy Września 

przeprowadza się debatę, a po jej zakończeniu przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania.

XXV/236/2021                

z 1 lipca 2021 r.

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy

Września za 2020 rok;

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska 

zobowiązana jest do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w formie

uchwały.

Zrealizowana

XXV/237/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

udzielenia Burmistrzowi Miasta         

i Gminy Września absolutorium         

z tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok;

W dniu 13-05-2021 r. r. wpłynęły do Biura Rady uchwała i opinia 

Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Września za rok 2020.

Zrealizowana

XXV/238/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

wyrażenia zgody na odstąpienie         

od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy na czas 

nieoznaczony nieruchomości 

położonej we Wrześni                         

przy ul. Tadeusza Makowskiego;

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały znajduje                        

się w gminnym zasobie nieruchomości. Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni, zwróciło się do tut. Urzędu        

z prośbą o możliwość udostępnienia opisanej w § 1 nieruchomości,        

w celu zlokalizowania na przedmiotowym terenie nowego ujęcia wody. 

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 

zm.) odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Miejskiej. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 

gminy. Jednym z nich są sprawy związane z m. in. zaopatrzeniem          

w wodę.

Zrealizowana

XXV/239/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

zaliczenia drogi znajdującej               

się na terenie Miasta i Gminy 

Września do kategorii dróg 

gminnych;

Nadanie kategorii drogi gminnej jest niezbędnym wymogiem 

formalnym, aby przedmiotowa droga miała status drogi publicznej. 

Nadanie kategorii następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej               

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. 

Zrealizowana

XXV/240/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

ustalenia przebiegu drogi gminnej 

położonej na terenie Miasta i Gminy 

Września;

Droga zaliczona do kategorii dróg publicznych powinna mieć ustalony 

przebieg zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                

o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470             

z późn. zm.).

Zrealizowana

XXV/241/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

nadania nazwy rondu w ciągu drogi 

powiatowej w Gutowie Małym           

(ul. Powidzka);

Radny Powiatowy Pan Jarosław Czyż zwrócił się z pismem do Urzędu 

Miasta i Gminy we Wrześni o nadanie nazwy ,,Leona „Wichury” 

Wesołowskiego" rondu w ciągu drogi powiatowej ul. Powidzkiej            

w Gutowie Małym. Leon Wesołowski był polskim patriotą i lokalnym 

bohaterem. Przedstawioną propozycję Rada Sołecka Gutowo Małe 

zaopiniowała pozytywnie.

Zrealizowana

XXV/242/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

nadania nazwy ulicy położonej           

w Obłaczkowie;

Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Obłaczkowo, w związku                        

z rozpoczętymi inwestycjami budowlanymi zwracają się pismem            

z 27 kwietnia 2021 r. o nadanie nazwy „ul. Wiatrakowa” wewnętrznej 

drodze gminnej w Obłaczkowie. 

Zrealizowana
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XXV/243/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

nadania nazwy ulicy położonej           

w Nowym Folwarku;

Właściciele przyległych działek w związku z rozpoczętymi 

inwestycjami budowlanymi, pismem z dnia 31 maja 2021 r. zwrócili      

się do tut. Urzędu o nadanie nazwy „ ul. Zacisze” nowo powstałej 

drodze wewnętrznej. Działka nr 270/2 położona w Nowym Folwarku     

w rejonie ul. Jeziornej stanowi drogę wewnętrzną. Rada Miejska            

ma uprawnienie do nadania nazwy drodze wewnętrznej, która nie jest 

drogą publiczną.

Zrealizowana

XXV/244/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

nadania nazwy ulicy położonej           

w Gutowie Wielkim;

Właściciele przyległych działek w związku z rozpoczętymi 

inwestycjami budowlanymi, pismem z 31 marca 2021 r. zwrócili            

się do tut. Urzędu o nadanie nazwy „ul. Morska” nowo powstałej drodze

wewnętrznej. Działka nr 186/36 i 186/16 położona w Gutowie Wielkim 

w rejonie drogi krajowej nr 92 stanowią drogę wewnętrzną. Rada 

Miejska ma uprawnienie do nadania nazwy drodze wewnętrznej,            

która nie jest drogą publiczną.

Zrealizowana

XXV/245/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

wyborów uzupełniających Sołtysa      

w sołectwie Bierzglin;
Wybory uzupełniające Sołtysa w sołectwie Bierzglin zarządza                

się w związku z odwołaniem dotychczasowego Sołtysa.

Zrealizowana

XXV/246/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Września na rok 

szkolny 2021/2022;

Artykuł 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – 

Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.            

poz. 2248), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r. reguluje zasady 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów            

do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego 

przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki 

paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa 

zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie.

Zrealizowana

XXV/247/2021                 

z 1 lipca 2021 r.

szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania               

oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i 

wyróżnień;

Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) organ stanowiący jednostkę 

samorządu terytorialnego w drodze uchwały określa szczegółowe 

zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych ze środków

budżetu Miasta i Gminy Września. Stypendia sportowe, nagrody            

i wyróżnienia mogą być przyznawane przez jednostki samorządu

terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.

Zrealizowana

XXV/248/2021                

z 1 lipca 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXVI/249/2021                

z 16 września 2021 r.

zaliczenia drogi znajdującej                

się na terenie Miasta i Gminy 

Września do kategorii dróg 

gminnych;

Nadanie kategorii drogi gminnej jest niezbędnym wymogiem 

formalnym, aby przedmiotowa droga miała status drogi publicznej. 

Nadanie kategorii następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej               

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. 

Zrealizowana

XXVI/250/2021                
z 16 września 2021 r.

ustalenia przebiegu drogi gminnej 
położonej na terenie Miasta i Gminy 
Września;

Droga zaliczona do kategorii dróg publicznych powinna mieć ustalony 

przebieg zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                

o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376           

z późn. zm.)

Zrealizowana
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XXVI/251/2021                

z 16 września 2021 r.

wyrażenia zgody na odstąpienie         

od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu na czas 

nieoznaczony części nieruchomości  

o nr geod. 3618/13, położonej             

we Wrześni przy ul. Generała 

Dąbrowskiego 7;

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały znajduje                  

się w gminnym zasobie nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ulicy Generała Dąbrowskiego 7 we Wrześni, zwróciła                

się do tut. urzędu z prośbą o udostępnienie w ramach najmu              

na czas nieoznaczony opisanej w § 1 części nieruchomości, w celu 

usytuowania na przedmiotowym terenie punktu selektywnego 

gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych wytworzonych           

przez tę wspólnotę. Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1990 z późn. zm.) odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia

umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony wymaga zgody 

Rady Miejskiej. 

Zrealizowana

XXVI/252/2021                

z 16 września 2021 r.

wyrażenia zgody na odstąpienie         

od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu na czas 

nieoznaczony części nieruchomości 

o nr geod. 3618/11, położonej             

we Wrześni przy ul. Słowackiego 28;

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały znajduje                  

się w gminnym zasobie nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ulicy Słowackiego 28 we Wrześni, zwróciła się do tut. urzędu   

z prośbą o udostępnienie w ramach najmu na czas nieoznaczony 

opisanej w § 1 części nieruchomości, w celu usytuowania                  

na przedmiotowym terenie punktu selektywnego gromadzenia           

i odbioru odpadów komunalnych wytworzonych przez tę wspólnotę.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.              

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990         

z późn. zm.) odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy 

najmu nieruchomości na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady 

Miejskiej.

Zrealizowana

XXVI/253/2021                

z 16 września 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie: zasad 

wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Września;

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw 

wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz.11) 

wprowadziła zmiany w szeregu ustaw związanych z szeroko 

rozumianym rozwojem mieszkalnictwa. Uchwalone zmiany                    

w przepisach związane są również bezpośrednio z gospodarstwami 

domowymi i udzielanymi im formami wsparcia w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych. 

Zrealizowana

XXVI/254/2021                

z 16 września 2021 r.

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Chocicza Mała – 

„Chocicza Mała II”;

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego          

w miejscowości Chocicza Mała – „Chocicza Mała II” wykonano           

w oparciu o Uchwałę Nr XIV/142/2020 Rady Miejskiej we Wrześni       

z dnia 18 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza 

Mała – „Chocicza Mała II”. Przedmiotem planu miejscowego                 

jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów 

położonych w Chociczy Małej. W planie wyznaczono teren obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

Uchwalono

XXVI/255/2021                

z 16 września 2021 r.

programu współpracy Gminy 

Września z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022;

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego    

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 

nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań 

ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,          

o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

W trakcie realizacji
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XXVI/256/2021                

z 16 września 2021 r.

przystąpienia Gminy Września           

do Programu „Ogólnopolska Karta 

Seniora”;

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej do zadań własnych gminy należy: podejmowanie zadań 

z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Natomiast

zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy 

warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych 

w społeczności lokalnej.

Zrealizowana

XXVI/257/2021                

z 16 września 2021 r.

przyjęcia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy 

Września;

Nowe regulacje wymuszają na radach gmin dostosowanie obecnie 

obowiązujących regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. Obowiązek ten wyrażono  wprost w przepisach przejściowych 

przywołanej ustawy. Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 2 nowelizacji,       

„W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rady

gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów 

ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 

Zrealizowana

XXVI/258/2021                

z 16 września 2021 r.

przyjęcia oświadczenia Rady 

Miejskiej we Wrześni w sprawie 

inicjatywy ustanowienia 27 grudnia 

świętem państwowym;

Nowe regulacje wymuszają na radach gmin dostosowanie obecnie 

obowiązujących regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. Obowiązek ten wyrażono  wprost w przepisach przejściowych 

przywołanej ustawy. Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 2 nowelizacji,       

„W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rady

gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów 

ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 

Zrealizowana

XXVI/259/2021                

z 16 września 2021 r.

zmiany uchwały Nr 

XXXIII/444/2010 Rady Miejskiej  

we Września z dnia 16 września 2010

r. w sprawie trybu prac nad projektem

uchwały budżetowej Miasta i Gminy 

Września;

Zrealizowana

XXVII/260/2021              

z 4 listopada 2021 r.

uzupełnienie składu osobowego 

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki 

Społecznej Rady Miejskiej                 

we Wrześni.

W związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

należy podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Zrealizowana

XXVII/261/2021              

z 4 listopada 2021 r.

uzupełnienie składu osobowego 

Komisji Rozwoju Wsi Rady 

Miejskiej we Wrześni;

W związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) 

należy podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Zrealizowana

XXVII/262/2021              

z 4 listopada 2021 r.

wyboru Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Wsi;

Obowiązek wyboru przewodniczących i zastępców komisji stałych 

Rady Miejskiej we Wrześni wynika z postanowień § 51 Statutu Gminy 

Września w brzmieniu "Przewodniczących Komisji oraz ich Zastępców 

wybiera i odwołuje Rada..

Zrealizowana

XXVII/263/2021              

z 4 listopada 2021 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na rok 

Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 

W trakcie realizacji
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2022 na terenie Gminy Września; podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P z 20 października 2021 

roku, poz. 951) – cena ta wyniosła: 61,48 za 1 dt. Rada Miejska              

we Wrześni mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej         

oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła średnią cenę 

skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2022 obniżyć 

do kwoty: 38,50 złotych.

XXVII/264/2021              

z 4 listopada 2021 r.

Gminnego Programu Profilaktyki       

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok.;

Środki finansowe na realizację gminnych programów: profilaktyki         

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych. Zgodnie z art. 4ˡ ustawy o wychowaniu w trzeźwości      

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)          

oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii należy          

do zadań własnych gminy, realizacja ich prowadzona jest natomiast        

w postaci gminnego programu uchwalanego corocznie przez radę 

gminy.

W trakcie realizacji

XXVII/265/2021              

z 4 listopada 2021 r.

zapewnienia wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej              

i organizacyjnej gminnym 

instytucjom kultury na terenie Miasta

i Gminy Września;

Zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych 

określa jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres 

obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 

wspólnej obsługi.

W trakcie realizacji

XXVII/266/2021              

z 4 listopada 2021 r.

utworzenia na terenie Miasta              

i Gminy Września ośrodka wsparcia 

Klub Senior+ „Wrzosowisko”;

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) do podstawowych 

zadań pomocy społecznej należy rozwijanie nowych form pomocy 

społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,            

w tym m.in. prowadzenie przez gminę i zapewnienie miejsc w 

ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym. Ośrodki wsparcia są 

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i działają w 

strukturach gminnego ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek wsparcia 

Klub Senior+„Wrzosowisko” powstaje w związku z realizacją 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 

Moduł I – „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior+” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej.

W trakcie realizacji

XXVII/267/2021              

z 4 listopada 2021 r.

ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodku wsparcia Klub Senior+ 

„Wrzosowisko”;

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej do kompetencji 

rady miejskiej należy ustalanie, w drodze uchwały, zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Zrealizowana

XXVII/268/2021              

z 4 listopada 2021 r.

zmiany Statutu Wrzesińskich 

Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych

we Wrześni;

Zgodnie z § 4 pkt 7 Statutu kolejnym z obiektów wchodzących w skład 

Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni zostaje 

Stadion w Sokołowie. Z uwagi na włączenie tego obiektu w skład 

Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych nastąpiła 

konieczność zmiany Statutu. W tej sytuacji niezbędne jest uzupełnienie 

treści § 4 punktem 7 Statutu WOS-R.

Zrealizowana
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XXVII/269/2021              

z 4 listopada 2021 r.

wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej położonej 

we Wrześni, przy ulicy Objazdowej;

Objęta uchwałą działka stanowi własność komunalną. Do tut. urzędu 

wpłynął wniosek firmy będącej użytkownikiem nieruchomości 

sąsiedniej o umożliwienie zakupu przedmiotowej nieruchomości.           

Po przeanalizowaniu wniosku uznano, iż możliwe jest przeznaczenie

nieruchomości do sprzedaży.

Zrealizowana

XXVII/270/2021              

z 4 listopada 2021 r.

wyrażenia zgody na oddanie               

w dzierżawę na czas nieoznaczony,  

w trybie przetargowym, 

nieruchomości oznaczonych               

jako działka o nr geod. 118/2 i 

działka o nr geod. 119, o łącznej 

powierzchni 0,4173 ha, położonych 

w Gonicach;

Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały znajdują się w 

gminnym zasobie nieruchomości i obecnie objęte są umową dzierżawy 

na czas oznaczony do 3 lat, kończącą się z dniem 31 grudnia 2021 r. 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy 

na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

następuje w drodze przetargu.

W trakcie realizacji

XXVII/271/2021              

z 4 listopada 2021 r.

wyrażenia zgody na oddanie               

w dzierżawę na czas nieoznaczony,  

w trybie przetargowym, 

nieruchomości oznaczonej                  

jako działka o nr geod. 162/1              

o powierzchni 1,3570 ha, położonej   

w Gonicach;

Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały znajdują                       

się w gminnym zasobie nieruchomości i obecnie objęte są umową 

dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, kończącą się z dniem 31 grudnia 

2021 r. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.             

o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu 

lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

W trakcie realizacji

XXVII/272/2021              

z 4 listopada 2021 r.

wyrażenia zgody na oddanie               

w dzierżawę na czas nieoznaczony,  

w trybie przetargowym, 

nieruchomości oznaczonej                  

jako działka o nr geod. 63/4 o 

powierzchni 0,8883 ha, położonej      

w Kaczanowie;

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały znajduje                        

się w gminnym zasobie nieruchomości. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawarcie 

umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

W trakcie realizacji

XXVII/273/2021              

z 4 listopada 2021 r.

Wyrażenia zgody na oddanie              

w dzierżawę na czas nieoznaczony,  

w trybie przetargowym, 

nieruchomości oznaczonych               

jako działka o nr geod. 41/4 i działka 

o nr geod. 28/8, o łącznej 

powierzchni 1,0141 ha, położonych 

w Chociczy Wielkiej;

Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały znajdują                       

się w gminnym zasobie nieruchomości i obecnie objęte są umową 

dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, kończącą się z dniem 31 grudnia 

2021 r. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.             

o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu 

lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

W trakcie realizacji

XXVII/274/2021              

z 4 listopada 2021 r.

udzielenia pomocy finansowej            

dla Powiatu Wrzesińskiego;

Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego w formie 

dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

„przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – 

Września w m. Września”.

Zrealizowana

XXVII/275/2021              

z 4 listopada 2021 r.

zmiana uchwały nr IX/99/2019 Rady 

Miejskiej we Wrześni z dnia 24 

października 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu;

W uchwale nr IX/99/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 

października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Pomoc 

finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji 

celowej ze środków budżetu na rok 2021".

Zrealizowana
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XXVII/276/2021              

z 4 listopada 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Września na lata 

2021 – 2033;

W trakcie realizacji

XXVII/277/2021              

z 4 listopada 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXVII/278/2021              

z 4 listopada 2021 r.

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego      

w miejscowości Bierzglinek w 

rejonie ulicy Wiązowej;

Zgodnie z wymogami art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.         

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września 

przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia                    

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Bierzglinek w rejonie ulicy Wiązowej oraz stopnia

zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Września. Teren znajduje się w miejscowości 

Bierzglinek i obejmuje część działki ozn. nr geod. 139/75 o powierzchni

1,1776 ha gruntów ornych klasy RIIIb, stanowiącą własność Powiatu 

Wrzesińskiego. Południową granicę opracowania stanowi droga 

gminna. Grunty otaczające przedmiotowy teren objęte są Uchwałą         

nr XXI/201/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 lutego 2021 r.      

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek. Zarząd 

Powiatu Wrzesińskiego zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                             

dla przedmiotowego terenu z przeznaczeniem pod tereny zieleni 

urządzonej.

W trakcie realizacji

XXVIII/279/2021             

z 25 listopada 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXVIII/280/2021             

z 25 listopada 2021 r.

zmiany uchwały nr XVI/246/2016 

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia      

30 maja 2016 r. w sprawie zasad 

ustalania diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych             

oraz diet sołtysów zmienionej 

uchwałą nr XXXX/505/2018 Rady 

Miejskiej we Wrześni z dnia               

2 listopada 2018 r.;

Z dniem 1 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 

r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834).

Ustawa ta w art. 2 nowelizuje art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwiększając 

maksymalną miesięczną wysokość diety radnych do 2,4 krotności 

kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy       

z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń wpaństwowej 

sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1658). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974), radnemu 

przysługują w ciągu miesiąca dietyw wysokości do 75% maksymalnej 

wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Zrealizowana

XXVIII/281/2021             ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Z dniem 1 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 Zrealizowana
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z 25 listopada 2021 r. Miasta i Gminy Września; r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834).

Ustawa ta w art. 11 nowelizuje ustawę z dnia 21 listopada 2008 r.           

o pracownikach samorządowych w części dotyczącej zasad ustalania 

wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru, tj.                   

w przypadku Burmistrza Miasta i Gminy Września. Z dniem 1 listopada

br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 

października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych, zastępujące dotychczas obowiązujący w tej materii akt

prawny.

XXIX/282/2021                

z 16 grudnia 2021 r.

Wyboru metody ustalania opłaty        

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z treścią art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 

2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ww. ustawy

oraz ustala stawkę takiej opłaty. Gmina Września objęła systemem 

odbierania odpadów komunalnych nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy. Określając stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wzięto w szczególności pod uwagę: liczbę 

mieszkańców zamieszkujących gminę Września, wzrastającą ilość 

wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,                        

a także wzrastające koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia 

i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

koszty obsługi administracyjnej systemu, koszty edukacji ekologicznej 

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne 

zmieszane, zbierane selektywnie i bioodpady, koszty wyposażenia 

nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki (szkła, papieru, tworzyw

sztucznych i metalu,) oraz koszty utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników/kontenerów 

służących do zbierania odpadów komunalnych.

Zrealizowana

XXIX/283/2021                

z 16 grudnia 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021;

Zrealizowana

XXIX/284/2021                

z 16 grudnia 2021 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Września na lata 

2022-2033;

W trakcie realizacji

XXIX/285/2021                

z 16 grudnia 2021 r.

uchwały budżetowej na rok 2022; W trakcie realizacji

XXX/286/2021                 

z 30 grudnia 2021 r.

wykazu wydatków budżetu na 2021 

rok, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego;

W trakcie realizacji
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XXX/287/2021                 

z 30 grudnia 2021 r.

zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2022 r;

Zgodnie z § 75 ust. 1 Statutu Gminy Września plan pracy Komisji 

Rewizyjnej wymaga zatwierdzenia w formie uchwały Rady Miejskiej 

we Wrześni, w związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie 

jest w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji zadań komisji.

W trakcie realizacji

XXX/288/2021                 

z 30 grudnia 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021.

Zrealizowana

VI. Część analityczna.

6.1. Oświata.

          Sprawozdanie dotyczy roku 2021 (od stycznia do sierpnia  roku szkolnego 2020/2021 oraz od września

do grudnia roku szkolnego 2021/2022).

W roku  szkolnym  2020/2021  w  gminie  było  9  szkół  podstawowych,  18  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych i 1 przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach mamy 438,01 etatów nauczycielskich, w tym 3,18 etatów nauczycieli stażystów,

93,12  etatów  nauczycieli  kontraktowych,  97,28  etatów  nauczycieli  mianowanych  i  244,43  etatów  nauczycieli

dyplomowanych.

W  roku  szkolnym  2021/2022  w  gminie  jest  9  szkół  podstawowych,  17  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych i 1 przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach mamy 444,78 etatów nauczycielskich, w tym 4,03 etatów nauczycieli stażystów,

80,84  etatów  nauczycieli  kontraktowych,  104,80  etatów  nauczycieli  mianowanych  i  255,11  etatów  nauczycieli

dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych jest 134 pracowników administracji i obsługi.

Do wszystkich szkół podstawowych w gminie uczęszcza 4 534 uczniów do 218 oddziałów.

Szkoły podstawowe 

W roku szkolnym 2020/2021 było 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa

w  Grzybowie,  do  których  uczęszczało  4  445  uczniów  do  209  oddziałów.  W  gminnych  szkołach  miejskich

w 130 oddziałach uczyło się 2978 uczniów i w 67 oddziałach na wsi uczyło się 1 326 uczniów. Średnia liczba uczniów

w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 20).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 141 uczniów do 12 oddziałów.
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Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Szkoła Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Ogółem

1. Nr 1 72 85 87 71 57 200 147 118 837

2. Nr 2 68 88 92 90 39 115 127 82 701

3. Nr 3 96 97 110 78 26 86 83 68 644

4. Nr 6 84 109 104 88 37 145 153 76 796

5. Chwalibogowo 32 24 33 19 15 31 39 21 214

6. Kaczanowo 47 45 38 54 37 45 51 36 353

7. Marzenin 16 11 13 15 3 14 16 17 105

8. Nowy Folwark 44 41 49 35 24 72 55 49 369

9. Otoczna 16 37 33 40 15 50 62 32 285

10. SSP w Grzybowie 24 26 23 7 15 23 14 9 141

OGÓŁEM 499 563 582 497 268 781 747 508 4445

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Szkoła Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Ogółem

1. Nr 1 3 4 5 3 2 9 6 5 37

2. Nr 2 3 4 4 4 2 6 6 3 32

3. Nr 3 4 4 5 3 1 3 3 2 25

4. Nr 6 4 5 5 4 2 7 6 3 36

5. Chwalibogowo 2 1 2 1 1 2 2 1 12

6. Kaczanowo 2 2 2 2 2 2 2 2 16

7. Marzenin 1 1 1 1 1 1 1 1 8

8. Nowy Folwark 2 2 2 2 1 3 2 2 16

9. Otoczna 1 2 2 2 1 2 3 2 15

10. SSP w Grzybowie 2 2 2 1 1 2 1 1 12

OGÓŁEM 24 27 30 23 14 37 32 22 209

W roku szkolnym 2021/2022 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła

Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszcza 4 534 uczniów do 218 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich

w 135 oddziałach uczy się 3 028 uczniów i w 68 oddziałach na wsi uczy się 1 343 uczniów. Średnia liczba uczniów

w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 20).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 163 uczniów do 15 oddziałów.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Szkoła Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Ogółem

1. Nr 1 89 67 88 88 70 60 203 149 814

2. Nr 2 92 69 95 92 92 37 113 128 718

3. Nr 3 94 96 94 116 80 23 88 85 676

4. Nr 6 103 80 108 102 90 36 151 150 820

5. Chwalibogowo 27 27 25 29 18 15 29 39 209

6. Kaczanowo 50 50 46 42 54 37 46 51 376

7. Marzenin 11 15 11 14 16 3 14 15 99

8. Nowy Folwark 51 48 44 44 36 23 71 56 373

9. Otoczna 45 18 38 34 31 13 49 58 286
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Lp. Szkoła Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Ogółem

10. SSP w Grzybowie 37 24 28 17 7 14 22 14 163

OGÓŁEM 599 494 577 578 494 261 786 745 4534

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Szkoła Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII Ogółem

1. Nr 1 5 3 5 4 3 2 9 6 37

2. Nr 2 4 3 4 4 4 2 6 6 33

3. Nr 3 4 4 4 5 3 1 3 3 27

4. Nr 6 5 4 5 5 4 2 7 6 38

5. Chwalibogowo 2 2 1 2 1 1 2 2 13

6. Kaczanowo 2 2 2 2 2 2 2 2 16

7. Marzenin 1 1 1 1 1 1 1 1 8

8. Nowy Folwark 2 2 2 2 2 1 3 2 16

9. Otoczna 2 1 2 2 2 1 2 3 15

10. SSP w Grzybowie 3 2 3 2 1 1 2 1 15

OGÓŁEM 30 24 29 29 23 14 37 32 218

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

W roku szkolnym 2020/2021 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (10 w mieście i 8 na wsi)

uczęszczało 381 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21.

W roku szkolnym 2021/2022 do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 w mieście i 8 na wsi)

uczęszcza 348 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21.

Przedszkola

W roku szkolnym 2020/2021 było 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 167 dzieci do 7

oddziałów oraz 17 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1 584 dzieci do 89 oddziałów.

Przedszkole Liczba 
dzieci 
poniżej 
„O”

Liczba 
oddziałów 
poniżej „O”

Liczba 
dzieci w 
zerówce „O”

Liczba 
oddziałów w
zerówce 
„O”

RAZEM 
LICZBA 
DZIECI

RAZEM 
LICZBA 
ODDZIAŁÓW

Niepubliczne przedszkole „Bajka" we Wrześni 134 7 20 1 154 8

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne „Mali 
Odkrywcy" w Kaczanowie

29 3 0 0 29 3

Niepubliczne Przedszkole „Kubuś" w Kaczanowie 47 2 0 0 47 2

Niepubliczne Przedszkole „Leśny Dzwoneczek"                
w Psarach Polskich

34 2 0 0 34 2

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko" z oddziałami 
integracyjnymi we Wrześni

130 7 21 1 151 8

Niepubliczne Przedszkole „Smerfy" w Osowie 19 1 0 0 19 1

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek" 
we Wrześni

56 8 21 2 77 10

Prywatne Rodzinkowe Przedszkole „Troskliwe Misie"      
we Wrześni

47 3 1 0 48 3

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka"            
we Wrześni

77 3 22 1 99 4

Przedszkole Niepubliczne „Mali Przyrodnicy"                   
we Wrześni

91 3 10 1 101 4

Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek" we Wrześni 181 7 25 1 206 8
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Przedszkole Niepubliczne „Polne Kwiatki" w Gutowie 
Małym

104 4 7 1 111 5

Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Chatka" we Wrześni 274 14 36 2 310 16

Niepubliczne Przedszkole „Grzybek" w Kleparzu 76 5 32 2 108 7

Przedszkole Nr 6 we Wrześni „Pszczółka Maja" 117 5 50 2 167 7

Niepubliczne Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori 
„Nasz Świat"

30 2 5 1 35 3

Niepubliczne Przedszkole English House Junior 45 3 7 1 52 4

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ARKA 2 1 1 0 3 1

RAZEM 1493 80 258 16 1751 96

Razem do wszystkich przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 1751 dzieci do 96 oddziałów.

W  roku  szkolnym  2021/2022 jest  1  przedszkole  gminne  „Pszczółka  Maja”  do  którego  uczęszcza 167  dzieci

do 7 oddziałów oraz 17 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 631 dzieci do 90 oddziałów.

Przedszkole Liczba 
dzieci 
poniżej 
„O”

Liczba 
oddziałów 
poniżej „O”

Liczba 
dzieci w 
zerówce „O”

Liczba 
oddziałów w
zerówce 
„O”

RAZEM 
LICZBA 
DZIECI

RAZEM 
LICZBA 
ODDZIAŁÓW

Niepubliczne przedszkole „Bajka" we Wrześni 127 7 27 1 154 8

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne „Mali 
Odkrywcy" w Kaczanowie

32 3 0 0 32 3

Niepubliczne Przedszkole „Kubuś" w Kaczanowie 45 2 0 0 45 2

Niepubliczne Przedszkole „Leśny Dzwoneczek"                
w Psarach Polskich

34 2 0 0 34 2

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko" z oddziałami 
integracyjnymi we Wrześni

125 7 28 1 153 8

Niepubliczne Przedszkole „Smerfy" w Osowie 11 1 0 0 11 1

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek" 
we Wrześni

47 8 24 2 71 10

Prywatne Rodzinkowe Przedszkole „Troskliwe Misie"      
we Wrześni

45 3 0 0 45 3

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka"            
we Wrześni

91 3 8 1 99 4

Przedszkole Niepubliczne „Mali Przyrodnicy"                   
we Wrześni

78 3 13 1 91 4

Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek" we Wrześni 221 8 17 1 238 9

Przedszkole Niepubliczne „Polne Kwiatki" w Gutowie 
Małym

112 5 0 0 112 5

Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Chatka" we Wrześni 276 14 47 2 323 16

Niepubliczne Przedszkole „Grzybek" w Kleparzu 82 5 28 2 110 7

Przedszkole Nr 6 we Wrześni „Pszczółka Maja" 136 5 31 2 167 7

Niepubliczne Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori 
„Nasz Świat"

40 2 5 1 45 3

Niepubliczne Przedszkole English House Junior 61 3 0 0 61 3

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ARKA 5 1 2 1 7 2

RAZEM 1568 82 230 15 1798 97

Razem do wszystkich przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 1798 dzieci do 97 oddziałów.
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Dowożenie uczniów do szkół

W roku  2021  dowozy  realizowane  były  przez  1  autokar  własny  oraz  11  autokarów  i   5  busów  obcych

przewoźników wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego (Burda Trans s.c. Przemysław Burda we Wrześni,

Wrzesińskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  Sp.  z  o.o.  we  Wrześni,  ARKA  Agnieszka  Karpiel

we Wrześni, Agmar Sp. j. w Gutowie Małym oraz Markus Mariusz Bączkiewicz we Wrześni). Uczniowie dowożeni

byli do szkół (do SSP  w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, SSP w Marzeninie, SSP w Nowym Folwarku, SSP

w Otocznej oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni oraz Zespołu Szkół

Specjalnych we Wrześni) na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Dowozy uczniów do szkół przebiegały bez zakłóceń. We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla uczniów.

Stołówki szkolne 

W 2021 roku działały 2 stołówki szkolne (SSP Nr 6 i SSP Nr 1), skąd rozwożone były obiady na zasadzie

cateringu  do szkół gminnych oraz 1 stołówka przedszkolna (Przedszkole nr 6).

Pozostała działalność

W roku 2021 do gminnych szkół i przedszkola przypisanych było 269 emerytów i rencistów. Dla nauczycieli

będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na  ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur

i  rent.  Emeryci  i  renciści  mają  obowiązek  przedstawić  ostatniemu  pracodawcy  PIT-y  z  ZUS  za  rok  poprzedni,

aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny.

6.2. Kultura.

Głównym  organizatorem  działalności  kulturalnej  na  terenie  gminy  jest  Wrzesiński   Ośrodek  Kultury.

Jego  celem  jest  pozyskanie  i  przygotowanie  środowiska  do  aktywnego  uczestnictwa  w  kulturze,  współtworzenie

jej wartości, edukacja i upowszechnianie kultury zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Ze  względu  na  panującą  pandemię  wirusa  COVID-19  jego  działalność  w  niektórych  aspektach  została

ograniczona. Na początku I półrocza działalność sekcji została zmieniona na działanie w formie online, bezpiecznej

zarówno dla prowadzących zajęcia jak i ich uczestników. Wrzesiński Ośrodek Kultury podejmował działania polegające

na  przygotowywaniu  materiałów  filmowych  i  dźwiękowych,  które  następnie  udostępniane  były  odbiorcom

poprzez media społecznościowe – nagrania audiobooków, materiały edukacyjne prowadzących poszczególne sekcje,

nagrania wykonań muzycznych Wrzesińskiego Studia Piosenki oraz Wrzesińskiej Orkiestry Dętej. Od późnej wiosny

działalność Ośrodka Kultury została wznowiona. W ostatnich miesiącach 2021 roku obostrzenia dot. COVID znów

zaczęły wpływać na organizację imprez,  ale nie w tak dużym stopniu jak na początku roku.  Sekcje znów zaczęły

reprezentować Ośrodek, w salach WOK odbywały się spotkania, szkolenia, prelekcje, prezentacje itp. Z pomieszczeń

WOK  oprócz  sekcji  działających  na  co  dzień,  korzystali  także  mieszkańcy  gminy  i  powiatu  wrzesińskiego

uczestniczący w różnych formach przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w WOK.

Przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury w 2021 roku  działały sekcje: 

• Wrzesińska Orkiestra Dęta;

• Zespół Taneczny PULS;

• Zespół Taneczny PULS JUNIOR;

• Zespół Taneczny PULSIK;
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• Zespół folklorystyczny Ziemia Wrzesińska;

• Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego;

• Sekcja plastyczna;

• Teatr „OTCZAPY”;

• Wrzesińskie Studio Piosenki;

• Chór „LUTNIA”;

• Chór „BELCORO”;

• Zespół Taneczny BUŁAWISTKI;

• Sekcja historyczna;

• Sekcja modelarska;

• Sekcja fotograficzna;

• Sekcja baletowa „Roztańczone baletnice”;

• Wrzesiński Chórek Dziecięco-Młodzieżowy.

Z pomieszczeń Ośrodka korzystały także grupy nie będące sekcjami, ale ściśle z nim współpracujące:

• Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku;

• Chór Camerata;

• Stowarzyszenie Amazonki;

• Klub Rowerowy Wrześnianie.

Wśród działań Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2021 r. odbyło się kilka bardzo dużych imprez:

• Koncert Teresy Werner – 20 czerwca

Od  2016  roku  organizowany  jest  Wrzesiński  Tydzień  Seniora.  W  roku  2021  ze  względu  na  pandemię  został

on  ograniczony  jedynie  do  koncertu  Teresy  Werner.  Chcąc  umożliwić  udział  w  tej  imprezie  wszystkim

zainteresowanym, koncert został wykonany tego samego dnia 2 razy. 
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• Koncerty w ramach cyklu „Piątki z jazzem” - czerwiec, lipiec, sierpień

Począwszy  od  25  czerwca  a  skończywszy  na  3  września  w  każdy  piątek  na  wrzesińskim  rynku  odbywał

się koncert z kręgu muzyki jazzowej. Podczas koncertów w nieco chilloutowym charakterze wystąpili: Grzegorz Wilk,

Bartosz Smorągiewicz Ensemble,  Monika Borzym, Nula Stankiewicz, Izabela Zalewska, Grażyna Auguścik i Jarek

Bester, Mika Urbaniak, Barbara Parzęczewska, Agnieszka Hekiert, Janusz Strobel i Paweł Pańta. Koncerty te cieszą

się niesłabnącą popularnością i gromadzą sporą liczbę słuchaczy.

• Koncerty w ramach cyklu „Śląskie szlagiery” - czerwiec, lipiec, sierpień

Począwszy od 27 czerwca a skończywszy na 22 sierpnia, w każdą niedzielę w Amfiteatrze im. Anny Jantar odbywał

się  koncert  z szeroko pojętym repertuarem śląskich szlagierów. Na scenie zaprezentowali  się  m. in:   Jacek Silski,

Wesoły Masorz, Muzykanty, Jinks, Metrum, Balkan Express, Zbyszek Lemański, Joanna Bartel oraz Paweł Gołecki.

Koncerty każdej niedzieli gromadziły komplet publiczności, który ze względu na ograniczenia pandemiczne wynosił

1200 osób.

• Koncert Nigela Kennediego – 9 lipca

W 2020 roku został oddany do użytku po generalnym remoncie budynek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Z tej okazji

w 2021 roku zorganizowany został koncert światowej sławy skrzypka Nigela Kennediego. W koncercie wzięli udział
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zaproszeni goście. Organizacja koncertu muzyka tej klasy było sporym wyzwaniem technicznym i organizacyjnym.

Rzadko  bowiem  zdarza  się  zorganizować  występ  takiej  sławy  w  niezbyt  dużym  Ośrodku.  Koncert  ku  uciesze

organizatorów, widzów oraz samego artysty okazał się dużym sukcesem. 

• Koncert Krzysztofa Zalewskiego i Organka – 6 sierpnia

W związku z brakiem możliwości organizacji Wrzesińskiego Weekendu Muzycznego zorganizowany został koncert

dwóch topowych gwiazd polskiej sceny muzycznej – Krzysztofa Zalewskiego oraz Organka. Koncert zorganizowano

na wrzesińskim rynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami pandemicznymi. Dzięki podjętym działaniom podczas

koncertu przewinęło się ok. 6,5 tys. osób. 

• Koncert Leszka Cichońskiego i Jose Torresa – 14 sierpnia

Koncert  „Viva  Santana!”  w  wykonaniu  Leszka  Cichońskiego  oraz  Jose  Torresa  z  zespołem  zaplanowany

był  na  Wrzesiński  Weekend  Majowy w 2020 oraz  2021 roku.  Niestety  ze  względu  na  pandemię  impreza  została

przesunięta  w czasie.  Postanowiono więc  podjąć  się  organizacji  tego  koncertu,  gdy  tylko pozwolą  na  to  przepisy

dostępny będzie termin u artystów. Koncert z powodzeniem odbył się w Amfiteatrze im. Anny Jantar i przyciągnął

sporą liczbę uczestników. 
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• Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych – 4-5 września

Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych w 2021 roku odbył się po raz piętnasty. Od kilku lat jednym z punktów festiwalu

jest występ Wrzesińskiej Orkiestry Dętej  wraz z gwiazdą. W tym roku był nią Kuba Badach. Poza tym występem

w  programie  znalazły  się  przemarsze,  pokazy  musztr  paradnych,  koncerty  plenerowe  nad  Zalewem  Wrzesińskim

oraz koncerty sceniczne w amfiteatrze.

Poza większymi imprezami Wrzesiński Ośrodek Kultury organizował oraz współorganizował kilka mniejszych:

• Finał WOŚP;

• Koncerty Wrzesińskiej Orkiestry Dętej;

• Koncert WueRZet Fest – koncert lokalnych zespołów;

• Koncert Mirosława Niewiadomskiego;

• Spektakl Teatru Otczapy Marvin;

• Spektakl Koziołek Matołek;

• koncerty charytatywne;

• Jarmark Bożonarodzeniowy.

Poza  wymienionymi  imprezami  ośrodek  zajmował  się  przygotowywaniem  filmów  z  zakresu  edukacji

artystycznej, filmów i nagrań muzycznych Wrzesińskiego Studia Piosenki, Wrzesińskiej Orkiestry Dętej, Wrzesińskiego

Chórku Dziecięco-Młodzieżowego oraz nagrań działalności teatru „Otczapy”.
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6.3. Czytelnictwo.

Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  obejmuje  swoją  działalnością  obszar  Miasta  i  Gminy

Września. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Września tworzą: Biblioteka Główna i 6 filii  bibliotecznych.

Na terenie miasta:

 BIBLIOTEKA GŁÓWNA;

 ODDZIAŁ DZIECIĘCY;

 FILIA NR 1.

Na terenie gminy:

 FILIA W GRZYBOWIE;

 FILIA W KACZANOWIE;

 FILIA W OTOCZNEJ;

 FILIA W NOWYM FOLWARKU.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

 Biblioteka Główna posiada 9 komputerów w sieci z dostępem do Internetu w tym:

w CZYTELNI:  3 stanowiska komputerowe dla czytelników, 2 stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy,

w WYPOŻYCZALNI: 1 stanowisko komputerowe w wypożyczalni– katalogu, 1 stanowisko komputerowe

dla  bibliotekarza,  w  DZIALE  GROMADZENIA  I  OPRACOWANIA  KSIĘGOZBIORU:  2  stanowiska

komputerowe dla bibliotekarzy).

 Filia nr 1 we Wrześni posiada 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 2 stanowiska

komputerowe dla czytelników, 1 stanowisko dla bibliotekarza).

 Oddział Dziecięcy posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla bibliotekarzy.

 Filia  w  Otocznej posiada  4  stanowiska  komputerowe  z  dostępem  do  Internetu  (w  tym  3  stanowiska

dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).

 Filia  w Kaczanowie posiada  3  stanowiska  komputerowe  z  dostępem do Internetu  (w  tym 2  stanowiska

dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).

 Filia w Nowym Folwarku posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 1 stanowisko

dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).

 Filia w Grzybowie nie posiada stanowiska komputerowego, brak Internetu.

W ramach Zintegrowanego Systemu Obsługi Biblioteki SOWA 2:

1. Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów.

2. Komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń w Bibliotece Głównej, Oddziale Dziecięcym i Filii

nr 1,

3. Katalog on-line księgozbioru Biblioteki Głównej z możliwością zamawiania i rezerwowania poszukiwanych

książek dostępnych na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl  .  

4. Komputeryzacja: Filii w Otocznej, Filii w Nowym Folwarku, Filii w Kaczanowie.
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ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ

Zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni

zadań  powiatowej  biblioteki  publicznej  dla  powiatu  wrzesińskiego  pomiędzy  Gminą  Września  a  Powiatem

Wrzesińskim,  biblioteka  nadzoruje  merytorycznie  także  biblioteki  powiatu  wrzesińskiego:  Gminna  Biblioteka

Publiczna  w  Kołaczkowie,  Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  w Nekli,  Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy

w Miłosławiu, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach.

Zadaniem powiatowej  biblioteki  publicznej  jest:  gromadzenie,  opracowywanie  i  udostępnianie  materiałów

bibliotecznych  służących  obsłudze  potrzeb  informacyjnych,  edukacyjnych  i  samokształceniowych,  zwłaszcza

dotyczących  wiedzy  o własnym regionie oraz  dokumentujących  jego dorobek kulturalny,  naukowy i  gospodarczy,

pełnienie  funkcji  ośrodka  informacji  biblioteczno  –  bibliograficznego,  organizowanie  obiegu  wypożyczeń

międzybibliotecznych,  udzielanie  bibliotekom z terenu  powiatu wrzesińskiego  pomocy instrukcyjno – metodycznej

i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań.

Poniżej przedstawiono dane statystyczne bibliotek w Powiecie Wrzesińskim.

UDOSTĘPNIENIE PPREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

NAZWA PLACÓWKI
Liczba

odwiedzin

UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU

Książek

ogółem
Czasopisma Audiobooki Internet 

Liczba

udzielonych

informacji 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Kołaczkowie
587 65 0 0 73 882

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Miłosławiu
165 49 0 0 129 4 753

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Nekli
35 31 0 0 0 2 411

Miejsko – Gminna 

Biblioteka Publiczna w Pyzdrach
102 30 0 0 72 102

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy we Wrześni
2 911 1 341 1 344 16 42 5 927

RAZEM: 3 800 1 516 1 344 16 316 14 075

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

NAZWA PLACÓWKI CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Liczba

odwiedzin

Liczba

zarejestrowanych

czytelników

Książki

ogółem

Czasopisma Audiobooki 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Kołaczkowie
4 180 700 9 114 0 0

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Miłosławiu
7 731 1 085 22 082 0 0

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Nekli
10 900 1 242 33 091 283 0

Miejsko – Gminna 

Biblioteka Publiczna w Pyzdrach
3 659 1 616 14 051 0 30

Biblioteka Publiczna 26 575 4 192 64 501 801 496
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Miasta i Gminy we Wrześni

RAZEM: 53 045 8 835 142 839 1 084 526

ZAŁOŻENIA OGÓLNE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

W 2021 r. głównym założeniem w działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni było zwiększenie

wskaźników czytelnictwa i udostępniania zbiorów.

Do głównych prac merytorycznych biblioteki należały m.in.:

 zakup nowości wydawniczych, ich opracowanie i udostępnianie na miejscu i na zewnątrz,

 doskonalenie warsztatów informacyjnych poprzez zakup wydawnictw, selekcje oraz powiększanie baz kompu-

terowych,

 selekcja księgozbiorów w Filii w Kaczanowie, Filii w Otocznej, Filii w Nowym Folwarku, Filii w Grzybowie,

Filii nr 1 we Wrześni,

 tworzenie  i  wykorzystywanie  przez  Oddział  Dziecięcy  on-line  prezentacji  multimedialnych,  szczególnie

w pracy z dziećmi i młodzieżą,

 dalszy postęp w komputeryzacji filii bibliotecznych: Filia w Otocznej, Filia w Kaczanowie, Filia w Nowym

Folwarku,

 promocja biblioteki  na stronie internetowej  biblioteki  www.biblioteka.wrzesnia.pl  ,   portalach internetowych

i w lokalnej prasie,

 zwiększenie  i  uatrakcyjnienie  przez  Bibliotekę  Publiczną  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  szkoleń  on-line

dla pracowników oraz wykorzystywanie bezpłatnych szkoleń zewnętrznych o tematyce przydatnej  w pracy

bibliotecznej,

 kontynuowanie  współpracy  on-line  z  placówkami  oświatowymi  wszystkich  szczebli,  znajdującymi

się na terenie miasta i gminy Września oraz powiatu wrzesińskiego w zakresie przysposobienia czytelniczego

oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

 kontynuowanie polityki współpracy on-line ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,

 realizacja  usługi  –  KSIĄŻKA NA TELEFON (oferta  skierowana  dla  osób  starszych,  niepełnosprawnych,

schorowanych, które mają problem z dostaniem się do biblioteki).

Poniżej  przedstawiono  wyniki  czytelnicze  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  wraz  z  filiami

bibliotecznymi.

UDOSTĘPNIENIE PPREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

NAZWA PLACÓWKI
Liczba

odwiedzin

UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU

Książek

ogółem
Czasopisma Audiobooki Internet 

Liczba

udzielonych

informacji 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 549 45 1 133 0 42 499

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 1 570 870 0 16 0 2 131

FILIA NR 1 0 0 0 0 0 634

FILIA W GRZYBOWIE 255 0 0 0 0 590

FILIA W KACZANOWIE 0 0 0 0 0 431
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FILIA W NOWYM FOLWARKU 0 0 0 0 0 485

FILA W OTOCZNEJ 537 426 211 0 0 1 157

RAZEM: 2 911 1 341 1 344 16 42 5 927

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

NAZWA PLACÓWKI

CZYTELNICY WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Liczba

odwiedzin

Liczba czytelników

zarejestrowanych
Książek ogółem Czasopisma Audiobooki

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 7 971 1 363 27 173 132 391

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 3 016 1 035 6 391 0 105

FILI NR 1 5 231 629 14 943 0 0

FILIA W GRZYBOWIE 2 001 184 7 814 548 0

FILIA W KACZANOWIE 4 612 465 7 171 0 0

FILIA W NOWYM FOLWARKU 2 850 341 5 481 62 0

FILIA W OTOCZNEJ 894 175 860 59 0

RAZEM: 26 575 4 192 44 892 801 496

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE 

WRZEŚNI

 z dotacji organizatora – zakup audiobooków

NAZWA PLACÓWKI w przeliczeniu na ilość

audiobooków

w przeliczeniu na kwotę

(w zł)

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 162 3.693,88

ODDZIAŁ DZIECIĘCY - -

RAZEM: 162 3.693,88

 z dotacji organizatora – zakup książek

NAZWA PLACÓWKI w przeliczeniu na ilość

książek

w przeliczeniu na kwotę

(w zł)

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 928 27.924,11

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 661 14.459,44

FILIA NR 1 296 7.916,30

FILIA W GRZYBOWIE 150 4.081,70

FILIA W KACZANOWIE 257 6.197,37

FILA W NOWYM FOLWARKU 208 5.312,00

FILIA W OTOCZNEJ 175 4.475,26
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RAZEM: 2675 70.366,18

 z dotacji Starostwa Powiatowego w ramach wykonywania zadań dla powiatowej biblioteki publicznej

NAZWA PLACÓWKI w  przeliczeniu  na  ilość

książek

w przeliczeniu na kwotę

(w zł)

Gminna Biblioteka

Publiczna w Kołaczkowie

94 3.000,00

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Miłosławiu

94 3.000,00

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy w Nekli

97 3.000,00

Miejsko – Gminna 

Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

105 3.000,00

Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy we Wrześni

97 3.000,00

RAZEM: 487 15.000,00

 z dotacji Biblioteki Narodowej

NAZWA PLACÓWKI w przeliczeniu na ilość

książek

w przeliczeniu na kwotę

(w zł)

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 170 5.504,70

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 86 1.995,30

FILIA NR 1 43 1.500,00

FILIA W GRZYBOWIE 45 1.500,00

FILIA W KACZANOWIE 50 1.500,00

FILA W NOWY, FOLWARKU 49 1.500,00

FILIA W OTOCZNEJ 45 1.500,00

RAZEM: 488 15.000,00

PROMOCJA CZYTELNICTWA

 LEGIMI – usługa  dostępna  w  Bibliotece  Publicznej  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni,  która  oferuje  swoim

czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie LEGIMI. Można tam znaleźć ponad 60 000

tysięcy e-boków w tym aktualnych hitów wydawniczych i pozycji cenionych autorów literatury obyczajowej,

fantastycznej  kryminalnej,  dziecięcej  i  młodzieżowej  oraz  faktu  i  reportaży.  Wystarczy  na  podstawie

otrzymanego w Bibliotece Głównej we Wrześni (przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13) unikalnego kodu założyć

konto  i  pobrać  bezpłatną  aplikację  Legimi.  Czytelnik  w  danym  miesiącu  może  otrzymać  jeden  kod

z  miesięcznym  okresem  ważności  od  momentu  aktywacji.  Kod  musi  być  aktywowany  w  miesiącu

jego pobierania.  Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca Czytelnik nie aktywuje pobranego w bibliotece

kodu, kod ten wygasa. Wszystkie e-booki można czytać na urządzeniach: smartfonie,  tablecie,  komputerze

lub czytniku.  Oferta jest darmowa bez limitu słów i książek. Usługa cieszy się we wrzesińskiej bibliotece
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dużym zainteresowaniem i planuje się wykupienie dostępu także w przyszłym roku do e-booków na platformie

LEGIMI.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

od 01.01.2021 do 31.12.2021 

Liczba wypożyczenia e-boków 3 108

Liczba wypożyczonych audiobooków 391

Liczba zarejestrowanych użytkowników 60

Liczba wykorzystanych kodów 221

 XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Z uwagi na trwający stan epidemii, XVIII Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni odbył

się tylko w przestrzeni wirtualnej. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało „Znajdziesz mnie w Bibliotece”. Wrzesińska

biblioteka zorganizowała w dniach: 11, 13 maja 2021 r. spotkanie autorskie z Małgorzatą Swędrowską autorką książek

dla młodych czytelników oraz  animatorką warsztatów literackich oraz w dniach 10,12,  14 maja 2021 r.  warsztaty

z BAJANKĄ  „Drzwi się w książce otwierają, do zabawy zapraszają”.

 NARODOWE CZYTANIE

W pierwszą sobotę września w całej Polsce odbyła się kolejna edycja akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary

Prezydenckiej. W tym roku były czytane fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Biblioteka

Publiczna Miasta i  Gminy we Wrześni ze względu na obostrzenia związane z pandemią zorganizowała Narodowe

Czytanie on-line. W dniu 30 sierpnia odbyły się nagrania ośmiu filmów, w których fragmenty czytali przedstawiciele

władz,  służb  mundurowych,  dziennikarze,  nauczyciele,  bibliotekarze  i  czytelnicy. Filmy   zostały  udostępnione

na Facebooku – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni od dnia 4 września (sobota) od godz. 10:00.

 OGÓLNOPOLSKIE CZYTANIE JEŻYCJADY

Akcja zorganizowana przez Samorządową Szkołę Podstawową nr  2 we Wrześni  oraz Bibliotekę Publiczną Miasta

i Gminy we Wrześni. 

 LEKCJE BIBLIOTEKCZNE

Ważną częścią działalności  Biblioteki  Publicznej  Miasta i  Gminy we Wrześni  jest  działalność edukacyjna,  dlatego

też prowadzona jest systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami z Wrześni i okolic. Lekcje biblioteczne

opierają się na bezpośrednim kontakcie ucznia z wszelkimi rodzajami dokumentów bibliotecznych oraz warsztatem

informacyjnym  biblioteki.  Ich  celem  jest  wykształcenie  u  dzieci  zdolności  uczenia  się,  przybliżenie  młodym

czytelnikom biblioteki i zbiorów, korzystania z wydawnictw i informacji. Niestety z uwagi na stan epidemii zajęcia

biblioteczne w 2021 r.  odbywały się w przy obowiązujących obostrzeniach i przy reżimie sanitarnym. 

Data Opis Frekwencja

29-31.03.2021 Warsztaty  wielkanocne  z  JAJEM  –  zajęcia  on-line  w  Oddziale

Dziecięcym

Czytelnicy on-line – 29 osób

27.04.2021 Zakochaj się w książce Biblioteczne A…B…C… czyli jak funkcjonuje 

biblioteka w Filii w Kaczanowie

Klasa 0 A, klasa 0 B SSP                  

w Kaczanowie – 44 osoby

maj 2021 „Czasem uścisk znaczy więcej niż słowa…” zajęcia biblioterapeutyczne 

dla czytelników w Oddziale Dziecięcym

Uczniowie klas I i II SSP                 

w Otocznej
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15.06.2021 Bajkoterapia w Filii w Nowym Folwarku nt. „Wszystko moje, czyli o 

tym jak kruk zrozumiał, że przyjaźń jest najważniejsza”

Klasa I A SSP w Nowym Folwarku

21.06.2021 Cześć, jestem Kreska! (zajęcia plastyczno - literackie); Biblioteczne A…

B…C… czyli jak funkcjonuje biblioteka w Filii w Grzybowie.

Zespół Szkół Społecznych 

w Grzybowie

07.11.2021 Dzień postaci z bajek – zajęcia w Filii nr 1. Przedszkole „Mali przyrodnicy”      

-  24 osoby

Październik 2021 Słuchaj, myśl i baw się … dynie, strachy, czarownice i inne cuda fantasty,

czyli strasznie fajne książki dla młodzieży – zajęcia on-line w Oddziale 

Dziecięcym.

Czytelnicy on-line

21-25.11.2021 Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia biblioteczne w Oddziale 

Dziecięcym

10 spotkań 292 osoby (przedszkola:

Miś Uszatek, Bajka, Polne Kwiatki,

Grzybek)

 PROMOCJA KSIĄŻKI ON-LINE 

W  czasie  pandemii  praca  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  przeniosła  się  do  Internetu.

Nie mając możliwości zaproszenia czytelników do bibliotek, poprzez zamieszczanie na Facebooku – promocję książek

on-line.

Data Tytuł wystawy on-line 

Styczeń 2021 Rok Stanisława Lema.

Luty 2021 Walentynkowe drzewo literackie on-line. Zaczarowana Kraina Przyjaźni i Miłości.  Wystawa książek, które

skradły serca czytelników 

Marzec 2021 Wiosna … znów zaczynamy marzyć – drzewo cytatów wiosennych

Kwiecień 2021 Światowy Dzień Książki Dziecięcej … Czytając nigdy nie będziesz SAM! 

Maj 2021 Światowy Dzień Książki Dziecięcej 

Czerwiec 2021 Zaczarowana kraina przyjaźni i miłości …

Październik 2021 Słuchaj, myśl i baw się … dynie, strachy, czarownice i inne cuda fantasty, czyli strasznie fajne książki dla

młodzieży

Listopad 2021 Dokąd tupta nasz jeż? … wystawa książek z okazji Dnia Jeża

 KONKURSY

Data Tytuł konkursu

Styczeń 2021 

Oddział Dziecięcy

Feryjny worek niespodzianek – Z jakiej niespodzianki ucieszyłby się „pożeracz książek?” – konkurs 

literacki on-line

Luty 2021 

Filia w Kaczanowie

Konkurs plastyczny promujący bibliotekę, czytelnictwo nt. Zakochaj się w bibliotece…

Marzec 2021 Czy znasz swój kraj? – konkurs wiedzy o regionie on-line 

Kwiecień 2021 

Maj 2021 

Filia w Otocznej

Kartka pocztowa z okazji 120 rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich – praca plastyczna.

Maj 2021 

Filia w Kaczanowie

Wiosenne bukiety – praca plastyczna

Czerwiec 2021 r.

Oddział Dziecięcy

Kosmos LEMA i nie tylko – konkurs plastyczny

Lipiec/sierpień 2021 r. Wakacje z moją ulubioną książką – Złapani w kadr – konkurs fotograficzny

Październik 2021 r. Quiz – odgadywanie tytułów lektur szkolnych konkurs obrazkowy on-line 

Grudzień 2021 r. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – konkurs biblioteczny 
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 PUBLIKACJE WYDANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

Z okazji  75-lecia Samorządowej  Szkoły Podstawowej  nr  3  we Wrześni  Biblioteka  Publiczna Miasta i  Gminy

we Wrześni wydała książkę autorstwa Mariana Torzewskiego pt. Historia Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1

we Wrześni.

W ramach wykonywania  zadań  biblioteki  powiatowej  dla powiatu  wrzesińskiego  Biblioteka  Publiczna  Miasta

i Gminy we Wrześni wydała książkę  Legendy, podania i mniej lub bardziej prawdziwe historie Ziemi Wrzesińskiej

które zebrała i opracowała Halina Lepka. To zbiór legend, podań ziemi wrzesińskiej, które są prezentowane w podziale

na  gminy:  WRZEŚNIA,  KOŁACZKOWWO,  MIŁOSŁAW,  NEKLA,  PYZDRY.  Czytelnik  z  książki  dowie

się o: zaginionych pałacach, zapadłych karczmach, duchach, czarownicach i utopiach. Książka ta stanowi znakomity

materiał do edukacji regionalnej

 BIBLIOWAKACJE on-line Wakacje z moją książką. Zajęcia on-line w dniach: 

 8, 15, 22, 29 lipca 2021 r. oraz 5,12, 19, 26 sierpnia 2021 r.

 BAJKI KAMISHIBAI

Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  sięga  po  rozmaite  formy  popularyzacji  literatury.

Do  najwdzięczniejszych  należy  teatr  Kamishibai.  Pracownicy  filii  bibliotecznych  na  terenie  gminy  (Kaczanowo,

Otoczna,  Nowy  Folwark,  Grzybowo)  postanowili  zaprosić  najmłodszych  czytelników na  przedstawienie  teatrzyku

Kamishibai Były to:  Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Bazyliszek, Brat i Siostra, Brzydkie Kaczątko, Kot w butach.

Kamishobai,  to  nie  tylko  książka  i  atrakcyjna  forma  ich  prezentacji,  ale  również  doskonała  metoda  twórczej

i rozwojowej pracy z dziećmi i młodzieżą.  Teatrzyk Kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę

publiczności.  W  ten  sposób  opowieść  zdecydowanie  wyodrębnia  się  z  otaczającej  rzeczywistości.  Bajki

Kamishibai wydane  są  w  formie kart  ilustracyjnych,  na  których  przedstawiona  jest  opowieść.  Każda  ilustracja

odpowiada  kolejnemu fragmentowi  opowiadania. Karty  Kamishibai  wydane  są dwustronnie  –  na  przedniej  stronie

widnieje  ilustracja,  a  na  tylnej  stronie  tekst i  niewielki  podgląd ilustracji,  którą  widzi  publiczność.  Każda książka

posiada stronę tytułową, która zawiera z tyłu tekst do pierwszej karty opowieści– w ten sposób możliwe jest czytanie

książki Kamishibai za pomocą parawanu Kamishibai.  

Data/Filia Tytuł bajki Uczestnicy/czytelnicy

FILIA W KACZANOWIE 11.05.2021 Legenda o Lechu, Czechu i Rusie SSP w Kaczanowie

Kl. 0B

FILIA W KACZANOWIE

13.05.2021 r

Kot w butach SSP w Kaczanowie

Kl. 0A

FILIA W GRZYBOWIE

14.05.2021 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Zespół  Szkół  Społecznych

w Grzybowie, kl. 1A

FILIA W KACZANOWIE

18.05.2021 

Brat i Siostra SSP w Kaczanowie

Kl. 0B

FILIA W OTOCZNEJ

08.06.2021 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie SSP w Otocznej

Kl. IB

FILIA W NOWYM FOLWARKU

18.06.2021 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie SSP w Nowym Folwarku

Kl. 0A

FILIA W NOWYM FOLWARKU

14.11.2021

Kot w butach SSP w Nowym Folwarku

Kl. 0A oraz Kl. 0B
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FILIA W KACZANOWIE

28.10.2021

O wilku i siedmiu koźlątkach SSP w Kaczanowie

Kl. 0B oraz Kl.0B

FILIA W KACZANOWIE

10.11.2021

O rybaku i złotej rybce SSP w Kaczanowie

Kl. 0A oraz Kl.0B

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2026 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

we Wrześni otrzymała środki  finansowe w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania;  Priorytet  1  „Poprawa oferty

bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Głównym celem

Priorytetu  jest  zwiększenie  atrakcyjności  oferty  bibliotek  publicznych  poprzez  zwiększenie  udziału  nowości

wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Misją  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  jest  upowszechnianie  kultury  i  czytelnictwa,

wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie określonych potrzeb

kulturalnych,  edukacyjnych  i  informatycznych  mieszkańców  regionu,  aktualnych  i  potencjalnych  użytkowników

biblioteki wrzesińskiej. 

6.3. Muzeum.

I ORGANIZACJA

Stan epidemii

W  związku  z  zaistniałą  sytuacją  pandemii  koronowirusa  nadal  obowiązują  ograniczenia  z  korzystania

z  ekspozycji  muzealnej  oraz  zbiorów  muzealnych.  Ograniczenie  dostosowywane  są  do  aktualnie  obowiązujących

przepisów.

Program „Polska w Twoim domu”

Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  włączyło  Muzeum Regionalne  im.  Dzieci  Wrzesińskich  do  programu

„Polska  w Twoim domu”.  Informacje  o wrzesińskim muzeum propagowane są  przez  MSZ w miejscach  kontaktu

z polonią  i Polakami za granicą.

Nowe godziny pracy i udostępniania.

W związku z wystawą „Boska Komedia” drzeworyty Salvadora Dali, od 1 maja 2021 r. do 4 października 2021

r. poszerzono godziny pracy i udostępniania ekspozycji.

dzień tygodnia
godziny pracy 

w placówce
godziny 

dostępności ekspozycji
poniedziałek muzeum nie pracuje
wtorek 11.30 – 19.30 12.00-19.00
środa 11.30 – 19.30 12.00-19.00
czwartek 11.30 – 19.30 12.00-19.00
piątek 11.30 – 19.30 12.00-19.00
sobota 11.30 – 19.30 12.00-19.00
niedziela 11.30 – 19.30 12.00-19.00

Od 5 października 2021 r. godziny pracy i udostępniania ekspozycji wyglądały następująco:
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dzień tygodnia
godziny pracy 

w placówce
godziny 

dostępności ekspozycji
poniedziałek muzeum nie pracuje
wtorek 8:00 – 18:00 9:00 – 17:00
środa 8:00 – 16:00 9:00 – 15:00
czwartek 8:00 – 16:00 9:00 – 15:00
piątek 8:00 – 18:00 9:00 – 17:00
sobota 11:00 – 15:00 12:00 – 14:00
niedziela muzeum nie pracuje

II ZBIORY MUZEALNE

GROMADZENIE ZBIORÓW

Gromadzenie  zbiorów  jest  stałą  częścią  działalności  muzeum.  Placówka  pozyskuje  nowe  zbiory  drogą

zakupów, darów, przekazów oraz badań terenowych.

Do księgi inwentarzowej muzealiów wpisano 452 obiekty. Wartość przyjętych muzealiów: 793,30 zł.

Do księgi depozytów nie dokonywano wpisów.

Stan muzealiów na 31 grudnia 2021 r.

poddział wg GUS liczba wpisów

1. sztuka 181

2. archeologia 67

3. etnografia 31

4. historia 486

5. militaria 138

6. numizmatyka 387

7. technika 45

8. przyroda 1

9. geologia 0

10. fotografia 437

11. kartografia 280

12. archiwistyka 2440

13. biblioteka 1552

ogółem 6045

Stan depozytów na 31 grudnia 2021 r.

poddział wg GUS liczba wpisów

1. sztuka 74

2. archeologia 118

3. etnografia 0

4. historia 250

5. militaria 0
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6. numizmatyka 0

7. technika 0

8. przyroda 0

9. geologia 0

10. fotografia 0

11. kartografia 0

12. archiwistyka 0

13. biblioteka 0

ogółem 442

POZYSKIWANIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich wystawiło następujące promesy archeologiczne:

promesa nr data wystawienia podmiot otrzymujący dotyczy

1/2021 20.01.2021

Sławomir Gronek, Cielimowo, 

ul. Świerkowa 56, 62-220 

Niechanowo

Zabytków pozyskanych podczas nadzorów archeologicznych      

na Równinie Wrzesińskiej

2/2021 10.02.2021

Grzegorz Teske – Pracownia 

Usług Konserwatorskich, 

ul. Spartańska 6, 

62-800 Kalisz

Inwestycji  budowlanej  polegającej  na  budowie  sieci  gazowej

w wykopie wąskoprzestrzennym o długości 88 m w ul. Kossaka

we Wrześni, na działka o nr ewid. 752/1, 749/3, 753/5, 754/5.

3/2021 27.11.2021

Monika Czerobska-Witek, 

Poznań 

os. Kosmonautów 14/160

Remont  i  rewaloryzacja  budynku  kościoła  pw.  św.  Mikołaja

w Czeszewie, gm. Miłosław, pow. wrzesiński, dz. nr 274”.

4/2021 07.12.2021

Pawła Danielewicza, 

ul. Jeziorna 12A/C/3, 

62-200 Gniezno

Budowy sieci  gazowej  we Wrześni,  ul  Szkolna,  dz.  nr  1234,

1447/6, 1456/1”.

5/2021 07.12.2021

APB THOR Sp. z o.o., 

AL. Reymonta 21, 

62-200 Gniezno

Budowy parkingów w Chociczy Małej, dz. nr 44/1, 45/3, 45/4”

na  stanowisku  archeologicznym Chocicza  Mała  46  (AZP 55-

33/13).

EWIDENCJONOWANIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Rozpoczęto  analizę  zabytków  archeologicznych  pochodzących  z  badań  archeologicznych  prowadzonych

na  stanowisku  Sokołowo  13  (AZP  54-34/34)  podczas  budowy  układu  drogowego  wraz  z  niezbędna

infrastrukturą obwodnicy miejscowości Września łączącego drogę krajową nr 15 z droga krajową nr 92 na

terenie gminy Września.

Badania przeprowadził: Krzysztof Nowaczyk, Nr pozwolenia WWKZ 398/2019/C.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Dokonano obowiązujących kontroli zabezpieczenia zbiorów oraz utrzymania zabezpieczeń obiektu muzeum:

przegląd  gaśnic,  kontrolę  zabezpieczenia  przeciwpożarowego,  serwisy  systemów  zabezpieczeń

przeciwpożarowego, przeciwdymnego, antywłamaniowego i dozorowego. 
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UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

lp.
data złożenia

wniosku
cel kwerendy wykorzystane materiały kwerendysta

1. 05.01.2021 Administracyjny Fotografie z książki „Września jej ziemia i 
mieszkańcy” 1931

osoba fizyczna

2. 08.01.2021 Administracyjny BMPS Grzegorz Mierzycki, „Dzieje Wrześni od 
drugiego rozbioru Polski do wybuchu pierwszej 
wojny światowej 1793-1914”

osoba fizyczna

3. 20.01.2021 Naukowy Film o Powstaniu Wielkopolskim osoba fizyczna
4. 27.01.2021 Naukowy Fotografie działaczy sportowych Victorii Września osoba fizyczna
5. 05.02.2021 Administracyjny Materiały dot. krytego basenu osoba fizyczna
6. 09.02.2021 Administracyjny Materiały dot. Tonsilu (makieta) Stowarzyszenie Freelab
7. 09.02.2021 Naukowy Materiały fot. dot. Gminy Kołaczkowo Gminny Ośrodek Kultury 

w Kołaczkowie
8. 24.02.2021 Administracyjny Materiały dot. Pomnika 68 PP Woj. Urząd Ochrony Zabytków 

w Poznaniu
9. 12.02.2021 Naukowy Fot. „Willa Jeżykowskiego” osoba fizyczna
10. 19.02.2021 Naukowy Skan artykułu ze wspomnieniami płk. E. 

Ginalskiego, dot. bombardowania dworca w 1939 r.
osoba fizyczna

11. 04.03.2021 Administracyjny Materiały dot. PTW po 1945 r. Starostwo Powiatowe we Wrześni
12. 04.03.2021 Publikacja Mat. dot. Strajku Dzieci Wrzesińskich osoba fizyczna
13. 05.03.2021 Wydawnictwo Mat. dot. dr. R. Jawińskiego osoba fizyczna
14. 03.03.2021 Naukowy Biografia Mariana Turwida osoba fizyczna
15. 04.03.2021 Emisja Archiwalne fotografie Bronisławy Śmidowicz osoba fizyczna
16. 12.03.2021 Genealogiczny Informacje dot. Czesława Hoffmanna osoba fizyczna
17. 10.03.2021 Administracyjny Biogramy powstańców wielkopolskich z Gminy 

Nekla
Urząd Miasta i Gminy w Nekli

18. 09.03.2021 Administracyjny Materiały dot. cmentarza ewangelickiego w 
Psarach Wielkich

osoba fizyczna

19. 12.03.2021 Publikacja Materiały dot. Strajku Dzieci Wrzesińskich Biblioteka Publiczna w Miłosławiu
20. 25.03.2021 Emisja Materiały dot. Strajku Dzieci Wrzesińskich Ministerstwo Spraw Zagranicznych
21. 01.04.2021 Administracyjny Inf. dot. OSP Września osoba fizyczna
22. 09.04.2021 Administracyjny Mapy parcelacyjne Gozdowa osoba fizyczna
23. 07.04.2021 Publikacja Fot. kpt. Stanisława Dębickiego - niezrealizowana osoba fizyczna
24. 16.04.2021 Publikacja Materiały dot. procesów o czary na ziemi 

wrzesińskiej
osoba fizyczna

25. 23.04.2021 Administracyjny Niemieckie obwieszczenie z okresu II wojny 
światowej dot. egzekucji w Małej Górce

Nekielski Ośrodek Kultury

26. 10.06.2021 Administracyjny Nagrania STO osoba fizyczna
27. 11.06.2021 Naukowy Fotografia zniszczonego cmentarza żydowskiego osoba fizyczna
28. 22.06.2021 Emisja Materiały dot. Mariana Turwida osoba fizyczna
29. 30.06.2021 Publikacja Materiały dot. Mariana Turwida Kultura u podstaw
30. 01.07.2021 Administracyjny Atrakcje turystyczne Wrześni Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 
31. 01.07.2021 Administracyjny Scenariusz informacyjny dla niewidomych Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
32. 11.08.2021 Publikacja Materiały dot. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Stowarzyszenie Projekt Września
33. 27.08.2021 Naukowy Materiały po Walentym Staszaku – Powstańcu 

Wielkopolskim
osoba fizyczna

34. 03.09.2021 Naukowy Relacja Stefanii Kryślak dot. tajnego nauczania w 
okresie II WŚ

osoba fizyczna

35. 09.09.2021 Wystawienniczy Materiały dot. Wiosny Ludów, Str. Dz. Wrz., Rynku
i Ratusza we Wrześni

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 
we Wrześni

36. 22.09.2021 Publikacja Materiały dot. Mariana Turwida Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w 
Bydgoszczy

37. 30.09.2021     - Kwerenda niezrealizowana – brak wyniku osoba fizyczna
38. 19.10.2021 Naukowy Inf. dot. rodzin Kuttner i Mirels osoba fizyczna
39. 05.11.2021 Naukowy Biogram Antoniego Ciszaka Archiwum Archidiecezjalne 

w Gnieźnie
40. 05.11.2021 Naukowy Informacje dot. wsparcia strajkujących Dzieci 

Wrzesińskich przez dzieci z Irlandii
osoba fizyczna

41. 10.11.2021 Administracyjny Mat. dot. odsłonięcia Pomnika Dzieci Wrzesińskich Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 
42. 17.11.2021 Administracyjny Mat. dot. zbombardowanego w 1939 r. dworca 

kolejowego we Wrześni
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 

43. 17.11.2021 Naukowy Karta pocztowa widok na ul. Harcerską we Wrześni osoba fizyczna
44. 02.12.2021 Naukowy Artykuły z WW dot. Oli Obarskiej osoba fizyczna
45. 14.12.2021 Emisja Panoramy Wrześni Fundacja Dzieci Wrzesińskich
46. 17.12.2021 Naukowy Artykuł Sz. Paciorkowskiego dot. Sądu we Wrześni osoba fizyczna
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WYDARZENIA MUZEALNE

WYSTAWY CZASOWE dorośli młodzież dzieci razem

1. „To czego nie widać” wystawa grafik Jacka 
Solińskiego

od 12 lutego 2021 r.
do 26 marca 2021 r.

10 - 10

2. „Boska Komedia” wystawa drzeworytów 
Salvadora Dali

od 8 maja 2021 r.
do 3 października 2021 r.

122 60 50 615

3. „Strajk Szkolny Dzieci Wrzesińskich” wystawa 
rocznicowa

od 20 maja 2021 r.
do 3 października 2021 r.

124 87 206 1426

NAGRANIA, SEANSE TEATRALNE, FILMOWE prezentacja na żywo YouTube
1. Premiera filmu „Strajk Dzieci Wrzesińskich 1901” 

w reż. Antoniego Wojtkowiaka
20 maja 2021 r. 150 osób 11 tys. wyświetleń

2. Szlakiem drewnianych kościołów Wielkopolski 
– Nowa Wieś Królewska

3 listopada 2021 r. nagranie

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE dorośli dzieci razem
1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy „Wyklętych” 1 marca 2021 r. udział indywidualny
2. 120. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich 20 maja 2021 r. udział ograniczony: 12 osób

oraz udział indywidualny
3. Rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września 2021 r. 33 osoby
4. Zapal Znicz Pamięci 24 października 2021 r. 13 dorosłych, 2 dzieci
5. Narodowe Święto Zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego
27 grudnia 2021 r. udział indywidualny

6. Pogrzeb Wandy Grudzielskiej w Gozdowie 28 grudnia 2021 r. 46 dorosłych, 6 dzieci

SPOTKANIA, PRELEKCJE prezentacja na żywo YouTube

1. XVIII Dyktando Wrzesińskie
23 września 2021 r. 150 osób 11 tys. wyświetleń

2. Spotkanie autorskie z Marianem Torzewskim
– prowadzenie S. Mazurkiewicz, sala WOK 6 października 2021 r. 150 osób -

Frekwencja  :  

Uczestnictwo osobiste:

ekspozycje stałe ekspozycje czasowe
uroczystości 

w mieście
kościół

dorośli młodz. dzieci dorośli młodz. dzieci dorośli młodz. dzieci dorośli młodz. dzieci
styczeń - - - - - - - - - - - -

luty 4 7 2 2 - 2 - - - - - -
marzec 7 - 1 4 - - - - - - - -

kwiecień - - - - - - 49 - 4 49 - 4
maj 46 2 30 60 10 33 12 - - - - -

czerwiec 81 82 175 38 50 15 - - - - - -
lipiec 204 14 64 67 - 17 - - - - - -

sierpień 209 27 140 71 - 16 - - - - - -
wrzesień 189 25 51 131 - 36 29 - 4 - - -

październik 76 - 26 37 - 4 13 - 2 - - -
listopad 3 - - - - - - - 2 - - -
grudzień 43 - 4 - - - 46 - 6 - - -
razem 862 157 493 410 60 123 149 - 18 49 - 4

 uczestnictwo osobiste: 2 325 osób

 zwiedzanie wirtualnie: 38 532 osoby

Frekwencja łącznie: 40 857 osób 
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III EDUKACJA

Edukacja liczba odbiorcy
1. Lekcje muzealne - -

2. Posty na profilu FB 662 posty 69162

Porady merytoryczne

symbol
data złożenia

zapytania
autor zapytania temat

PM 1 04.01.2021 UMiG Września Wozownia na koszarach
PM 2 13.01.2021 UMiG Września Budynek folwarku Marianowo
PM 3 18.01.2021 UMiG Września Gminna Ewidencja Zabytków
PM 4 26.01.2021 osoba fizyczna Gutowo Małe - Gutowo Wielkie
PM 5 26.01.2021 osoba fizyczna Dąb Stefan
PM 6 08.02.2021 osoba fizyczna Gałęzewo - Gałęzewice
PM 7 15.02.2021 UMiG Września Cmentarz ewangelicki w Psarach Wielkich
PM 8 22.02.2021 UMiG Września Cmentarze ewangelickie
PM 9 23.02.2021 osoba fizyczna Budynek starej szkoły
PM 10 01.03.2021 osoba fizyczna Grupa pasyjna Męki Pańskiej
PM 11 03.03.2021 UMiG Września Budynek stacji kolei powiatowej
PM 11 03.03.2021 UMiG Września Budynek stacji kolei powiatowej
PM 12 03.03.2021 osoba fizyczna Wysiedlenia do GG z Orzechowa
PM 13 15.03.2021 osoba fizyczna Zawodzie
PM 14 22.03.2021 osoba fizyczna Etymologia słowa Goskówka
PM 15 14.04.2021 osoba fizyczna Ewangelicy w Kołaczkowie - Łagiewkach
PM 16 19.04.2021 osoba fizyczna Lokalizacja synagogi we Wrześni, data powstania Ratusza
PM 17 23.04.2021 osoba fizyczna Procesy czarownic
PM 18 27.04.2021 UMiG Września Cmentarze żydowskie we Wrześni
PM 19 04.05.2021 osoba fizyczna Cmentarz bitewny w Sokołowie
PM 20 05.05.2021 osoba fizyczna Cmentarz na Berdychowie
PM 21 17.05.2021 osoba fizyczna Miłosławska 19
PM 22 15.07.2021 osoba fizyczna Tablice informacyjne wmurowane w chodniki we Wrześni
PM 23 26.08.2021 osoba fizyczna Domy przy ul. Mickiewicza 4 i Dzieci Wrzesińskich 8
PM 24 28.08.2021 osoba fizyczna Cmentarz żydowski we Wrześni
PM 25 09.09.2021 osoba fizyczna Mapa turystyczna Wrześni
PM 26 06.10.2021 osoba fizyczna Obszar popegeerowski
PM 27 07.12.2021 osoba fizyczna Nagrania radiowe przed II WŚ

IV BADANIA NAUKOWE

BADANIA NAUKOWE
1. Strajk Szkolny 

Dzieci Wrzesińskich

Analizom poddano  literaturę  oraz  dokumentację  archiwalną  dotyczącą  Strajku  Szkolnego

Dzieci Wrzesińskich znajdującą się w zasobach bibliotecznych i archiwalnych w Muzeum

Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich, Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz Archiwum

Państwowym w Poznaniu Oddział w Gnieźnie.

V DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich wydało następujące publikacje:

1) S. Mazurkiewicz, „Święty Krzyż na wrzesińskiej Lipówce”, Września 2021, ISBN: 978-83-948137-9-6,      

(nakład 300 egz.),

2) M. i M. Rigamonti (Kolekcja Wrzesińska 2020): „Stos” ISBN 978-83-958765-0-9,  (nakład 350 egz.),

3) M. i M. Rigamonti (The Września Collection 2020): „The Stake” ISBN 978-83-958765-1-6, (nakład 150 egz.),

142



4) „Strajk Szkolny Dzieci Wrzesińskich”, red. S. Mazurkiewicz, Września 2021, ISBN 978-83-958765-2-3, 

(nakład 350 egz.).

6.5. Sport i rekreacja.

Ustawowy  obowiązek  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców  Gminy  Września  w  zakresie  sportu  i  rekreacji,

jak  również  tworzenie  warunków  prawno  -  organizacyjnych  i  ekonomicznych  dla  rozwoju  tej  dziedziny  życia

jest realizowany przez następujące działania:

-  współpracę  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami  kultury  fizycznej  i  turystyki  w  zakresie  realizacji  ich  zadań

statutowych,

- przyznawanie stypendiów i nagród sportowych,

- wydawanie zezwoleń na sportowe imprezy masowe,

- koordynację i nadzór organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresach wolnych

od nauki (ferie i wakacje w mieście),

- utrzymanie i remontowanie bazy sportowo - rekreacyjnej oraz planowanie rozwoju infrastruktury sportowej,

- nadzór nad działalnością Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.

Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Gminy Września. Aktywność ruchowa stała się doskonałym

sposobem na spędzanie wolnego czasu. Mieszkańcy mają możliwość rozwijać swoje sportowe pasje indywidualnie

lub poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych prowadzonych przez stowarzyszenia i kluby sportowe.

Na  terenie  gminy  Września  w  2021  roku  działały  44  stowarzyszenia  sportowo-rekreacyjne  (w  tym:  24  kluby

i stowarzyszenia sportowe oraz 20 uczniowskich klubów sportowych). Na szczególne uznanie za dokonania na rzecz

rozwoju sportu w naszej gminie zasługują Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan (kilkoro młodych zawodników

trenujących lekką atletykę dzięki wyśmienitym wynikom na arenie krajowej i międzynarodowej uzyskało powołania

do kadry narodowej), Uczniowski Klub Sportowy Hwarang Taekwondo Olimpijskie (jeden z najlepszych w Polsce

klubów taekwondo, którego zawodnicy znaleźli się w kadrze narodowej) oraz Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej

Progress (udział w rozgrywkach I ligi siatkówki mężczyzn).

Zajęcia treningowe oraz zawody realizowane były w oparciu o posiadaną bazę sportową. Na terenie gminy znajdują się

następujące obiekty sportowe:

Stadiony sportowe

1. Września, ul. Kaliska 2a

2. Września, ul. Kosynierów 1 - WOSiR

Orliki

1. Nowy Folwark, ul. Nowa 5

2. Września, ul. Kosynierów 32

3. Września, ul. Kościuszki 24
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4. Września, ul. Słowackiego 41

5. Września, ul. Szkolna 1

Boiska wielofunkcyjne

1. Chwalibogowo przy szkole

2. Grzybowo przy szkole

3. Marzenin przy szkole

4. Kaczanowo przy szkole

5. Otoczna przy szkole

6. Obłaczkowo 67

7. Września, ul. Kaliska 2a (z kortami)

8. Września, ul. Słowackiego 41 przy SSP Nr 6

9. Września, ul. Świętokrzyska 14-16 - WOSiR

10. Września, ul. Szosa Witkowska

11. Września, ul. Koszarowa 12

Boiska do koszykówki

1. Białężyce 38

2. Bierzglinek ul. Klonowa 39

3. Chocicza Mała 2

4. Chocicza Wielka 21 przy świetlicy

5. Nowa Wieś Królewska 13

6. Sołeczno 29 przy świetlicy wiejskiej

7. Sokołowo, ul. Szlachecka 2

8. Września, nad Zalewem Wrzesińskim

9. Września, ul. Culica

10. Września, ul. Słowackiego przy przedszkolu Mali Przyrodnicy

11. Września, ul. Szosa Witkowska/ Chełmońskiego

12. Września, ul. Fromborska

Boiska trawiaste

1. Bardo 14 (małe)

2. Bierzglin 9

3. Chwalibogowo przy szkole

4. Chocicza Wielka 13b

5. Gozdowo (działka nr 110/2) naprzeciwko świetlicy

144



6. Gutowo Małe (przy przedszkolu) ul. Za Parkiem

7. Gutowo Wielkie (park Napoleona)

8. Gonice 3a (teren przy świetlicy wiejskiej)

9. Grzybowo (działki nr 73, 77/3, 76/3) nie przy szkole

10. Gulczewo (działka nr 7) przy głównej drodze

11. Kaczanowo przy szkole

12. Marzenin przy szkole

13. Nowy Folwark przy szkole

14. Psary Polskie

15. Obłaczkowo (działka nr 70)

16. Otoczna przy szkole

17. Ostrowo Szlacheckie (działka nr 9/3)

18. Sędziwojewo (działka nr 137)

19. Sokołowo, ul. Sportowa 2

20. Węgierki (działka nr 71) przy ul. Osiedlowej

21. Wódki (działka nr 90/15) przy siłowni i placu zabaw

22. Września, ul. Słowackiego 41 przy SSP nr 6

23. Września, Zalew Wrzesiński - miniboisko

Boiska do siatkówki plażowej

1. Marzenin przy szkole

2. Sokołowo, ul. Sportowa 2

3. Września, ul. Gnieźnieńska 32a (7 boisk) - WOSiR

4. Września, ul. Świętokrzyska 14-16 (1 boisko)  - WOSiR

5. Września, ul. Słowackiego 41 przy SSP Nr 6

6. Gutowo Wielkie (park Napoleona)

7. Gulczewo

Boiska do siatkówki - trawiaste

1. Chwalibogowo przy szkole 

2. Gonice

Korty tenisowe

1. Września, ul. Świętokrzyska 14-16  - WOSiR
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Ścianki treningowe z kortem

1. Września, ul. Świętokrzyska 14-16  - WOSiR

Strzelnice tradycyjne

1. Września, LOK, ul. Ogrodowa 6

Strzelnice pneumatyczne

1. Września, LOK, ul. Ogrodowa 6

Skate Park

1. Września, Park im. Józefa Piłsudskiego

2. Sokołowo, ul. Bitwy pod Sokołowem

Tory kolarskie

1. Września, Małpi Gaj, ul. Leśna

Pływalnie otwarte

1. Września, ul Gnieźnieńska 32a – sezon letni  - WOSiR

Lodowiska

1. Września, ul. Gnieźnieńska 32a – sezon zimowy  - WOSiR

Szachownica ziemna

1. Marzenin, ul. Bazarowa 1a (przy świetlicy wiejskiej)

Bieżnie

1. Marzenin przy szkole

2. Chwalibogowo przy szkole

3. Otoczna przy szkole

4. Nowy Folwark przy szkole

5. Września, ul. Kosynierów 32 przy SSP Nr 3

6. Września, ul. Słowackiego 41 przy SSP Nr 6

Skocznie w dal

1. Kaczanowo przy szkole
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2. Marzenin przy szkole

3. Chwalibogowo przy szkole

4. Otoczna przy szkole

5. Nowy Folwark przy szkole

6. Września, ul. Kosynierów 32 przy SSP Nr 3

7. Września, ul. Słowackiego 41 przy SSP Nr 6

Hale sportowe

1. Kaczanowo przy szkole

2. Września, ul. Kosynierów 1

3. Września, ul. Kosynierów 32 przy SSP Nr 3

4. Września, ul. Kościuszki 24 przy SSP Nr 2

5. Września, ul. Słowackiego 41 przy SSP Nr 6

6. Września, ul. Kaliska 2a

7. Września, ul. Wojska Polskiego 1

Sale sportowe

1. Chwalibogowo przy szkole

2. Marzenin przy szkole

3. Nowy Folwark przy szkole

4. Otoczna przy szkole

5. Września, ul. Batorego 8 przy SSP Nr 6 - duża

6. Września, ul. Batorego 8 przy SSP Nr 6 - mała

7. Września, ul. Kosynierów 32 przy SSP Nr 3

8. Września, ul. Kościuszki 24 przy SSP Nr 2

9. Września, ul. Słowackiego 41 przy SSP Nr 6

10. Września, ul. Koszarowa przy ZSZ nr 2

11. Września, ul. Witkowska przy LO

12. Września, ul. Wojska Polskiego 1 przy ZSP

Siłownie zewnętrzne

1. Września, ul. Miłosławska – przy zejściu z mostu

2. Września, Zalew Wrzesiński

3. Września, ul. Szosa Witkowska/ul. Chełmońskiego

4. Września, ul. Gen. T. Kutrzeby (Otwarte Strefy Aktywności)

5. Września, ul. Piastów przy stawku (dofin. Flex)
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6. Września, ul. Suwalska

7. Września, ul. Fromborska

8. Września, ul. Słowackiego (przy przedszkolu „Mali Przyrodnicy”)

9. Września, ul. Szosa Witkowska (Glinki) 

10. Psary Małe ul. Długa 18 przy świetlicy wiejskiej

11. Grzybowo przy szkole

12. Gutowo Małe przy przedszkolu

13. Sokołowo, ul. Szlachecka 2

14. Bierzglin 9

15. Gozdowo (działka nr 110/2) naprzeciwko świetlicy

16. Gonice 3a za świetlicą wiejską

17. Wódki przy boisku i placu zabaw (działka nr 90/15)

18. Sołeczno 29 przy świetlicy wiejskiej

19. Kaczanowo przy szkole

20. Bierzglinek przy świetlicy, ul. Klonowa 39 (Pięknieje Wlkp. Wieś)

21. Gutowo Wielkie park Napoleona (Pięknieje Wlkp. Wieś)

22. Chwalibogowo przy szkole

23. Chocicza Wielka 21 przy świetlicy

24. Białężyce 38

25. Otoczna przy szkole

26. Gulczewo (działka nr 7) przy głównej drodze (powiat)

27. Węgierki przy kościele

28. Kleparz 30 przy przedszkolu

29. Obłaczkowo 102 przy świetlicy wiejskiej

Sport szkolny

Rozwój i wspomaganie sportu szkolnego stanowią dla gminy bardzo ważne zadanie:

- współfinansujemy program „Szkolny Klub Sportowy”,

- wspieramy tworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach programu „SMOK”,

-  dofinansowujemy  uczestnictwo  uczniów  naszych  szkół  w  rozmaitych  zawodach  sportowych  na  terenie  kraju

poprzez m. in. opłacanie kosztów transportu, nagród, medali i pucharów,

- obejmujemy patronatem burmistrza zawody dla dzieci i młodzieży organizowane na terenie naszej gminy,

- wspieramy działalność uczniowskich klubów sportowych.

W 2021 roku na terenie gminy Września przy zachowaniu szczególnych przepisów związanych z pandemią odbywały

się rozmaite imprezy sportowe, m.in.:

- „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,

148



- XXXVII Bieg Kosynierów,

- Turniej Nocny o Puchar Burmistrza Wrześni w piłce nożnej,

- Turniej Piłki Nożnej „Piłka Łączy Pokolenia” w Węgierkach,

- zawody strzeleckie dla dzieci o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,

- Czwartki Lekkoatletyczne,

- Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w plażowej piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,

- III edycja Deblowego Turnieju Pań w tenisie ziemnym,

- Miting Lekkoatletyczny – Września Run Track III,

 - Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej PLAŻA WRZE 2021,

- Mistrzostwa Wielkopolski w mini siatkówce chłopców w kategorii dwójki rocznik 2010 i młodsi,

- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września,

- Turniej Koszykówki Chłopców urodzonych w latach 2008/2009,

- Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich,

- „Międzygminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września z Okazji Narodowego Święta

Niepodległości”,

- XVIII Ogólnopolski Turniej w Karate Tradycyjnym dla Dzieci i Młodzieży,

- Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate olimpijskim WKF Września 2021,

- Turniej Szachowy Dzieci Wrzesińskich.

Gmina  Września  wspierała  organizacyjnie  i  finansowo  wiele  innych  imprez  organizowanych  przez  kluby

i stowarzyszenia, działające na jej terenie.

W 2021 roku Gmina Września przyznała stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Wypłacono 47 nagród

sportowych na kwotę 44.000,00 zł. Natomiast na 24 stypendia sportowe przeznaczono kwotę 56.000,00 zł.

6.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.

Warsztat  Terapii  Zajęciowej  jest  placówką  dziennego  pobytu  dla  50  osób  niepełnosprawnych  w  stopniu

znacznym i umiarkowanym z terenu gmin Września i Nekla. Placówka powstała 1 grudnia 1997 roku i od początku

mieści się przy ulicy Sikorskiego 36 we Wrześni. Warsztat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Organem  prowadzącym  jest  Gmina  Września.  Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  posiadanie  orzeczenia

z  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu

niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej. Warsztat usytuowany jest w budynku będącym

własnością Gminy Września. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy, którzy

z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie dotrzeć na zajęcia korzystają z transportu organizowanego przez placówkę.

W 2021 r. dowozem objętych było 31 uczestników. Dowóz zapewniała firma zewnętrzna. Uczestnicy z terenu miasta

doprowadzani byli przez opiekunów, część przychodziła na zajęcia samodzielnie. Uczestnicy z Nekli dowożeni byli

autokarem, który zapewniła Gmina Nekla.

W  Warsztacie  prowadzone  są  zajęcia  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  w  10  pracowniach

terapeutycznych: 

- gospodarstwa domowego,- mydła i świec,

- sztuki użytkowej,- krawieckiej,
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- rękodzieła artystycznego,

- komputerowo – medialnej,

- stolarskiej, - ogrodniczej,

- witrażu i szkła,

- introligatorskiej.

Uczestnicy  realizują  zajęcia  zgodnie  z  Indywidualnymi  Programami  Rehabilitacji,  Planem  Działalności

Warsztatu  oraz  miesięcznymi  planami  pracy  poszczególnych  pracowni.  Indywidualny  Program  Rehabilitacji

jest  tworzony  i  weryfikowany  na  podstawie  wywiadu  środowiskowego,  zgromadzonych  dokumentów,  obserwacji

uczestnika i dostosowany jest do indywidualnych możliwości  i sprawności psychofizycznych uczestnika. Indywidualny

Program Rehabilitacji  przygotowany i  zatwierdzany jest  corocznie  przez  Radę Programową WTZ,  która  dokonuje

również okresowej i kompleksowej oceny w zakresie postępów uczestników.  Program jest realizowany w pracowni

wiodącej oraz innych pracowniach według indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników.

                                                                         

 Prace uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Terapia zajęciowa prowadzona jest w zakresie:

• zaradności osobistej,

• rehabilitacji społecznej,

• kształcenia umiejętności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia – rehabilitacja zawodowa,

• kształcenia umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form terapii zajęciowej,

• nauki  podstawowych  zadań  umożliwiających  wykonywanie  samodzielnie  podstawowych  czynności

życiowych takich jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, trening z zakresu higieny osobistej

i higieny otoczenia, umiejętność posługiwania się urządzeniami AGD, załatwianie spraw  w urzędach,

• nauki wydatkowania środków finansowych – trening ekonomiczny,

• realizowanie zajęć rewalidacyjno – edukacyjnych.
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Uczestnicy podczas zajęć

W  Warsztacie  Terapii  Zajęciowej  osoby  niepełnosprawne  pokazują,  że  potrafią  i  chcą  tworzyć.  Terapia

przez  pracę  daje  im  poczucie  bycia  potrzebnymi,  umożliwia  realizację  własnych  pasji  i  umiejętności.  Warsztat

to również miejsce dające możliwość pełnienia różnych ról społecznych i wnoszenia własnego wkładu w życie lokalnej

społeczności. Uczestnictwo w zajęciach to dla osób niepełnosprawnych możliwość wyrażania siebie poprzez różne

formy aktywności: śpiew, taniec, rysunek, prace ręczne, prace graficzne, kulinarne i wiele innych, w których czują

się dobrze, swobodnie, bezpiecznie i twórczo.

Uczestnicy  poprzez  różnorodność  zajęć  w WTZ poszerzają  zakres  swojej  wiedzy,  nabywają  również  nowe

umiejętności niezbędne do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, wszystkim wzrasta ich samoocena i poczucie własnej

wartości.  Nawiązują  i  systematycznie  podtrzymują  kontakty  interpersonalne  ze  społeczeństwem.  W ramach  zajęć

świadczą  usługi  introligatorskie,  florystyczne,  stolarskie  i  rękodzielnicze,  a  dochód  z  pozyskanych  środków

przeznaczony jest  na integrację społeczną uczestników. Placówka współpracuje z wrzesińskimi instytucjami takimi

jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Dom Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Chętnie włącza się w różne inicjatywy lokalne.   

W Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzona jest rehabilitacja ruchowa mająca na celu usprawnianie ruchowe

oraz podnoszenie na wyższy poziom sprawności fizycznej i zdrowotnej.

 

 

Zajęcia sportowe
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W związku  z  sytuacją  sanitarno  -  epidemiologiczną  w Polsce,  związaną  z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa

SARS-CoV-2  zajęcia  w  Warsztacie  odbywały  się  w  zmienionej  formie.  Placówka  była  okresowo  zamykana,

a uczestnicy przechodzili na tryb pracy zdalnej przy wykorzystaniu metod i technik porozumiewania się na odległość

lub w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć prowadzonych poza siedzibą placówki.  Ograniczona została

organizacja  zajęć  integracyjnych takich  jak:  wycieczki,  dyskoteki,  wyjścia  do kina,  czy  imprezy  okolicznościowe.

Zajęcia odbywały się  zgodnie z  reżimem sanitarnym oraz rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Rodziny

i Polityki Społecznej.

          Od 01.08.2021 r.  Warsztat  Terapii   Zajęciowej  poszerzył  swoją  działalność  o tzw.  ,,Zajęcia  Klubowe”,

które kierowane są do osób znajdujących się  się na liście oczekujących na przyjęcie.  Zajęcia te odbywają się raz

w tygodniu w godzinach 15.00 – 17.00 w siedzibie placówki. Poza tym uczestnicy ,,Zajęć Klubowych” biorą udział

w spotkaniach integracyjnych z uczestnikami WTZ. Zajęcia te finansowane są ze środków  Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 6.7. Wydział Porządku ze Strażą Miejską

Straż Miejska 

Straż Miejska we Wrześni została powołana w 1992 roku. W 2021 r. prace na stanowisku strażnika miejskiego

podejmowało  11  osób.  Do podstawowych zadań  strażników miejskich  należy  m.  in.:  ochrona spokoju  i  porządku

w  miejscach  publicznych,  czuwanie  nad  porządkiem  i  kontrola  ruchu  drogowego,  współdziałanie  z  właściwymi

podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy  w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk

żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach

mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie

w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów,

przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 

W 2021 r. mieszkańcy Wrześni zgłosili do straży miejskiej 820 interwencji w zakresie ww. ustawowych zadań.

Poniżej przedstawiamy wybrane, dodatkowe zadania Straży Miejskiej we Wrześni:       

1. Kontrola placów zabaw dla dzieci i urządzeń fitness. 

Straż  Miejska  we  Wrześni  przeprowadza  systematyczne  kontrole  miejskich  placów  zabaw  dla  dzieci

oraz  urządzeń  fitness  na terenie  miasta  i  gminy Września.  Dokonywane są one  pod kątem stanu,  m.in.  ogrodzeń,

nawierzchni,  huśtawek,  zjeżdżalni,  piaskownic  oraz  innych  urządzeń  zabawowych  oraz  sportowych.  Ujawnione

podczas kontroli nieprawidłowości na miejskich placach zabaw strażnicy miejscy zabezpieczają oraz zgłaszają do służb

komunalnych celem ich naprawy.  

W 2021 r. strażnicy miejscy 726 razy kontrolowali poszczególne place zabaw oraz urządzenia fitness na terenie

miasta i gminy Września. 
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Strażnik miejski podczas wykonywania kontroli placu zabaw dla dzieci – ul. Warsztatowa 

2. Nadzór nad osobami skazanymi z Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Straż  Miejska  we  Wrześni  współpracuje  z  Zakładem  Karnym  w  Gębarzewie.  Do  wykonywania  pracy

społecznej na terenie wrzesińskim w 2021 r. skierowanych było 7 skazanych, którzy wykonywali zadania związane

w szczególności z utrzymaniem miejskich terenów zielonych, m.in. porządkowali parki miejskie, pielęgnowali krzewy

i  żywopłoty,  odchwaszczali  alejki  i  chodniki  oraz  grabili  liście.  Skazani  wykonywali  również  prace  rozbiórkowe

i remontowe w pomieszczeniach piwnicznych Ratusza. 

W 2021 r. osoby skazane przepracowały nieodpłatnie na rzecz Gminy Września 5037,5 h. Wykonali oni zatem

pracę 2,5 pracowników pełnoetatowych.  Dzięki  pracy  osób osadzonych z Zakładu Karnego w Gębarzewie Gmina

Września zaoszczędziła w 2021 r. 110 tys. zł. Do dozoru osób z zakładu karnego został skierowany strażnik miejski,

który prowadzi ich transport oraz wyznacza i nadzoruje wykonywane przez nich prace społeczne na rzecz naszego

miasta.  

 

           Skazani podczas oczyszczania i malowania barierki – park im.
Dzieci Wrzesińskich (amfiteatr)  
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3. Nadzór nad osobami wykonującymi prace społeczne w ramach kary ograniczenia wolności.

Straż Miejska we Wrześni współpracuje z Sądem Rejonowym we Wrześni. Do wykonywania pracy społecznej

i społecznie-użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności na terenie wrzesińskim w 2021 r. skierowano 116 osób

skazanych.  Wykonywały  one  głównie  prace  porządkowe  polegające  m.  in.  na:  zbieraniu  śmieci,  odchwaszczaniu

chodników  oraz  grabieniu  liści.  W  2021  r.  osoby  skazane  uzbierały  rekordową  ilość  worków  śmieci  z  terenu

wrzesińskiego, bo aż 8,5 tys. Ich wywozem zajęły się miejskie służby porządkowe oraz zarządcy dróg. 

W 2021 r. osoby skazane przepracowały na rzecz gminy Września 12 658,5 h.  W pełnym etacie zastąpiły

te osoby pracę 6 pracowników. Dzięki ich pracy w ubiegłym roku Gmina Września zaoszczędziła 257 600,47 zł. 

 

 

  

                               Zadania porządkowe wykonywane przez strażników miejskich                      
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4. Konwoje pieniężne.

Straż  Miejska  we  Wrześni  realizuje  zadanie  związane  z  konwojowaniem  dokumentów,  przedmiotów

wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.  W 2021 r. strażnicy miejscy przeprowadzili  191 takich

transportów m. in. konwojowali wartości pieniężne strefy płatnego parkowania. Opróżnianie parkomatów jest bowiem

jednym ze stałych zadań kontrolerów. 

Strażnik miejski oraz kontroler strefy płatnego parkowania 
podczas opróżniania parkomatu ze środków pieniężnych - ul. Chopina.

5. Nadzór nad Strefą Płatnego Parkowania.

Straż Miejska we Wrześni nadzoruje Strefę Płatnego Parkowania we Wrześni. Strefa obejmuje trzy duże rejony

miasta, w skład których wchodzi siedem znaczących ulic, tj. Rynek, (strefa „A”), Ratuszowa (strefa „B”), Chopina,

3-go Maja,  Moniuszki,  Harcerska,  Warszawska (strefa  „C”).  Osoby zatrudnione  w SPP codziennie  kontrolują 289

miejsc parkingowych oraz obsługują 12 parkomatów. 

W ciągu 2021 r. zakupiono urządzenia nowej generacji, które zastąpiły niesprawne i zużyte już parkomaty.

Można  w  nich  oprócz  tradycyjnej  formy  płatności  bilonem,  zapłacić  kartą  płatniczą.  Dają  również  możliwość

uiszczenia opłaty jednorazowej za przekroczenie czasu postoju, a także opłaty dodatkowej w wysokości 15 zł za brak

biletu. W całej strefie od kwietnia 2021 r. istnieje także możliwość płatności mobilnej przez aplikację moBILET. 

155



Kontrolerzy strefy płatnego parkowania podczas codziennej pracy – ul. Rynek.   

6. Działalność profilaktyczna. 

Straż Miejska we Wrześni przeprowadza programy profilaktyczne skierowane do dzieci,  młodzieży i osób

dorosłych. W 2021 r. zrealizowano, m.in. następujące działania: „Bądź bezpieczny na drodze”, „Bądź bezpieczny, bądź

widoczny”, „Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”, „Egzamin na kartę rowerową”, „Bezpieczne wakacje nad wodą”,

„Kręci  mnie  bezpieczeństwo nad  wodą”,  „AntySmogowa Września  –  Stop Smog”,  „Trzeźwy kierowca”,  „Nie  daj

się okraść”, „Porozmawiajmy o tym szczerze”, „Bądźmy ostrożni strzelając fajerwerkami”. Przy realizacji programów

profilaktycznych  strażnicy  miejscy  współpracują,  m.in.  z  Komendą  Powiatową  Policji  we  Wrześni.  W  2021  r.

w zajęciach prowadzonych przez strażników miejskich wzięło udział  2191 osób.  Poniżej  przedstawiamy wybrane

programy profilaktyczne Straży Miejskiej we Wrześni: 

6a. Akcja profilaktyczna „Bądź bezpieczny na drodze”.

Straż  Miejska  we  Wrześni  przeprowadza  akcję  profilaktyczną  pt:  „Bądź  bezpieczny  na  drodze”.  Akcja

skierowana  jest  do  przedszkolaków  oraz  uczniów  klas  młodszych  szkół  podstawowych.  Polega  na  zajęciach

praktycznych  z  zakresu  bezpieczeństwa  na  drodze.  Zajęcia  te  odbywają  się  w  formie  zabawy  z  wykorzystaniem

mobilnego  miasteczka  ruchu  drogowego.  Na  zakończenie  akcji  każdy  uczestnik  otrzymuje  element  odblaskowy.

W 2021 r. w zajęciach wzięło udział  317 przedszkolaków i uczniów.  
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Zajęcia z najmłodszymi dziećmi przeprowadzane są w formie zabawy przy wykorzystaniu mobilnego miasteczka ruchu drogowego

 6b. Akcja profilaktyczna „Egzamin na kartę rowerową”. 

Straż Miejska we Wrześni przeprowadza akcję profilaktyczną pt: „Egzamin na kartę rowerową” dla uczniów

klas czwartych szkół podstawowych.  Zajęcia obejmują ćwiczenia z zakresu znajomości przez uczniów zasad ruchu

drogowego  oraz  sprawdzają  praktyczną  umiejętność  jazdy  na  rowerze,  w  tym  wykonywania  obowiązkowych

manewrów.  Egzamin  odbywa się  na  terenie  Miasteczka  Ruchu  Drogowego  we  Wrześni  w  obecności  nauczyciela

wychowania komunikacyjnego. Karta rowerowa wydawana jest przez dyrektora szkoły. Każdy uczeń na zakończenie

zajęć otrzymuje od strażników miejskich opaskę odblaskową. W 2021 r. w egzaminie uczestniczyło 50 uczniów. 

6c. Akcja profilaktyczna „Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”.  

Straż Miejska we Wrześni przeprowadza akcję profilaktyczną pt. „Bezpieczny pierwszoklasista na drodze”,

która polega na realizacji  zajęć z  zakresu bezpiecznego poruszania się  po drodze przez uczniów klas  pierwszych.

Podczas zajęć rozdawane są uczniom i nauczycielom elementy odblaskowe w postaci opasek na rękę. W 2021 r. akcja

została  zrealizowana  wspólnie  z  Komendą  Powiatową  Policji  we  Wrześni  oraz  firmą  GESTAMP  POLSKA

pod patronatem Radia Września. W 2021 r. w zajęciach wzięło udział  549  uczniów. 
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W roku 2021 strażnicy miejscy rozdali 549 elementów odblaskowych  we wszystkich szkołach podstawowych z gminy Września 

6d. Akcja profilaktyczna „Trzeźwy kierowca”.

Straż  Miejska  we Wrześni  przy  współpracy  z  Komendą  Powiatową Policji  we  Wrześni,  Pełnomocnikiem

do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych przeprowadziła dwukrotnie akcję profilaktyczną „Trzeźwy kierowca”. Mieszkańcom Wrześni zostało

rozdanych 300 sztuk jednorazowych alkotestów z broszurą informacyjną dotyczącą wpływu alkoholu na świadomość

kierowcy podczas prowadzenia pojazdu.  Akcję zrealizowano na terenie strefy płatnego parkowania oraz na terenie

parkingów przy supermarketach. W 2021 r. w akcji wzięło udział 300 osób.  
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Akcja  „Bo życie jest lepsze niż picie” 

6e. Akcja prewencyjna „Wrzesiński rower-bezpieczny rower!”   

Straż  Miejska  we  Wrześni prowadzi  we  współpracy  z  Komendą  Powiatową  Policji  we  Wrześni

oraz  Starostwem  Powiatowym we  Wrześni  akcję znakowania  rowerów pt.  „Wrzesiński  rower-bezpieczny  rower”.

Polega  ona na znakowaniu rowerów w trzech wyznaczonych miejscach,  bez naruszenia lakieru.  Na ramę zostaje

naklejona nalepka z indywidualnym numerem potwierdzająca umieszczenie roweru w rejestrze. Właściciel jednośladu

otrzymuje potwierdzenie przystąpienia do programu w formie plastikowej karty formatu dowodu osobistego. Zostaje

także sporządzona dokumentacja fotograficzna. Celem akcji jest przede wszystkim identyfikacja właściciela roweru

w  przypadku  jego  odzyskania  w  wyniku  kradzieży. Program  „Wrzesiński  rower-bezpieczny  rower”

jest dla mieszkańców całkowicie bezpłatny. W 2021 r. oznakowano 126 rowerów. Od początku akcji strażnicy miejscy

oznakowali  1070 rowerów. 

 
Znakowanie rowerów odbywa się na terenie Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa  KPP we Wrześni
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6f. Kampania społeczna „Porozmawiajmy o tym szczerze”.

Straż  Miejska  we  Wrześni  aktywnie  wzięła  udział  w  kampanii  @porozmawiajmy_o_tym_szczerze

(https://www.facebook.com/porozmawiajmyotymszczerze)  współfinansowanej  przez  Samorząd  Województwa

Wielkopolskiego.  Kampania  dotyczyła  podkreślenia  szkodliwości  nadużywania  alkoholu  w  kontekście  zdrowia

oraz wpływu uzależnień na aspekt społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzinnych. W ramach kampanii

nasze  miasto  odwiedził  influencer  Rafał  „Kiślu"  Kisielewski,  który  przeprowadził  rozmowę  z  Anną  Hedrych-

Stanisławską, zastępcą Komendanta Straży Miejskiej we Wrześni. Rozmowa odnosiła się do działań jakie podejmuje

miasto Września, żeby przeciwdziałać uzależnieniom mieszkańców od alkoholu. Zaproszenie influencera do rozmowy

na  ten  temat  miało  na  celu  przede  wszystkim  zainteresować  osoby  młode,  które  cały  wywiad  mogły  obejrzeć

na jego instagramowym koncie.  

Screeny z mediów społecznościowych dotyczące kampanii społecznej 
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7. Pomoc osobom bezdomnym. 

W okresie  zimowym kontrolowanie  miejsc,  gdzie  przebywają  osoby  bezdomne,  należy  do  stałych  zadań

strażników miejskich. Patrole sprawdzają ogródki działkowe, opustoszałe budynki mieszkalne czy też gospodarcze.

W  ramach  wzajemnej  współpracy  strażnicy  miejscy  utrzymują  stały  kontakt  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej

we Wrześni i wspólnie z pracownikami socjalnymi reagują w sytuacjach kryzysowych czy też przedstawiają informacje

o ofercie pomocowej. Osoby bezdomne, które chcą skorzystać z pomocy strażników miejskich mogą być praktycznie

natychmiastowo umieszczone w ogrzewalni Schroniska dla Osób Bezdomnych w Zielińcu.  W 2021 r. strażnicy miejscy

interweniowali w sprawie 7 osób, które natychmiastowo potrzebowały pomocy. Wszystkie te osoby otrzymały wsparcie

od Stowarzyszenia MONAR i zostały umieszczone w ww. schronisku. 

8. Monitoring wizyjny miasta.

Straż  Miejska  we  Wrześni  obsługuje  monitoring  wizyjny,  który  składa  się  z  90  kamer  ulokowanych

w kilkunastu  punktach  miasta.  Lokalizacja  kamer  obejmuje,  m.in.  centrum miasta,  park  im.  Józefa  Piłsudskiego,

Skatepark,  centra  przesiadkowe  oraz  ronda  i  punkty  wjazdowe  do  miasta.  W  2021  r.  zamontowano  dodatkowo

24  kamery,  m.in.  na  terenie  miasteczka  ruchu  drogowego,  Przedszkola  „Mali  Przyrodnicy”  na  ul.  Słowackiego,

Glinkach oraz „Waltra Łąkach”. Nowe kamery pojawiły się także na mostku w Psarach Polskich.  

Aktywny  monitoring  wizyjny  miasta  stanowi  źródło  informacji  o  zdarzeniach  wymagających  podjęcia

interwencji  patrolu  straży  miejskiej  lub  policji.  Pasywny  monitoring  wizyjny  miasta  zaś  to  obraz  przeglądany

po zdarzeniu i służy jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuraturę i sąd.     

                                   
                                   
                                   

                  Strażnik miejski obserwujący ulice Wrześni 

9.  Dron w użytkowaniu strażników miejskich 

Straż Miejska od 2015 r. jest w posiadaniu bezzałogowego statku powietrznego, tj. drona DJI Mavic Zoom.

By móc go użytkować strażnicy miejscy ukończyli specjalistyczne szkolenie oraz uzyskali świadectwo kwalifikacji

wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Dron już dziś jest  bardzo pomocnym i nowoczesnym środkiem

do monitorowania różnego rodzaju zagrożeń i ich skutków jakie pojawiają się w naszym mieście. 
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Straż Miejska w swojej pracy wykorzystuje drona, m.in.  do: kontroli  terenów zagrożonych powstawaniem

dzikich wysypisk śmieci  (tereny leśne,  przydrożne rowy, nieużytki),  monitoringu osiedli  domków jednorodzinnych

w sezonie grzewczym w zakresie wykrywania spalania odpadów w piecach c.o. oraz spalania odpadów na powierzchni

ziemi.  W organizacji imprez masowych i rekreacyjnych dron w planie zabezpieczenia ujęty jest jako środek mający

zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. W 2021 r. dron uczestniczył w realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem

Mistrzostw Polski Oldbojów Kobiet  i  Mężczyzn w Siatkówce Plażowej czy też akcji profilaktycznej „Kręci mnie

bezpieczeństwo nad wodą”. 

Inne  zadania  drona  to,  m.in.:  wykonywanie  dokumentacji  fotograficznej  wykorzystywanej  przez  Wydział

Inwestycyjno-Komunalny oraz Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury.  Zdjęcia i filmy   z drona służą także

do  planowania  zagospodarowania  terenów  pod  zieleń  miejską,  monitorowania  jej  stanu,  do  oceny  planowania

przestrzennego oraz przebiegu powstawania nowych inwestycji, np. budowy osiedli mieszkaniowych na ul. Śmidowicz,

Pilskiej  czy  Gnieźnieńskiej,  zakładów pracy,  np.  VidaXL,  stacji  paliw,  SHELL czy  budowy kanalizacji  sanitarnej

w Przyborkach.  W 2021 r. dron wykonał 500 lotów. 

 

       

6.8. Udział Gminy Września w spółkach kapitałowych. 

Gmina Września posiada udziały w trzech spółkach komunalnych.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

- siedziba: Września, ul. Miłosławska 8;

- Gmina Września posiada 100% udziałów w spółce.

 Przedmiotem działalności jest: 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
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- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

- przygotowanie terenu pod budowę;

- wykonanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich;

- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

- transport rurociągowy pozostałych towarów;

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

- pozostałe badania i analizy techniczne;

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; 

- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o

- siedziba: Września, ul. Sikorskiego 38;

- Gmina Września posiada 100% udziałów w spółce.

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

- obróbka i usuwanie odpadów innych niebezpieczne;

- pozostałe sprzątanie;

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi;

- transport drogowy towarów;

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

- działalność usługowa związana z przeprowadzkami;

- roboty drogowe związane z budową dróg i autostrad; 

- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; 

- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

- pogrzeby i działalność pokrewna; 

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana;

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

- produkcja pojemników metalowych; 

- odzysk surowców z materiałów segregowanych; 
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- przygotowanie terenu pod budowę;

- pozostałe niespecjalistyczne roboty budowlane, gdzie indzie nieklasyfikowane;

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

3. Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

- siedziba: Września, ul. Ratuszowa 1;

- Gmina Września posiada 32,47% udziałów w spółce. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- wynajmowanie nieruchomości na własnych rachunek;

- zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi;

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

- wykonywanie robót w zakresie montażu oraz wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych;

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 

- sprzedaż hurtowa materiałów i wyposażenia sanitarnego; 

- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.

6.9. Gospodarka odpadami. 

Na  terenie  gminy  Września  objęto  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych  wszystkie  nieruchomości

zamieszkałe.  W okresie od 1 do 31 stycznia 2021 roku obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, które są zbierane selektywnie w wysokości 22 zł miesięcznie od mieszkańca oraz 44 zł w przypadku

gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podjęta

uchwałą nr XI/128/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Z dniem 1 lutego 2021 r.

nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały nr XX/196/2021

Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  stawki  tej  opłaty.  Zgodnie  z  podjętą  uchwałą  w  przypadku,

gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wynosiła:  28  zł  miesięcznie  od  mieszkańca.  Natomiast  w  przypadku,  gdy  właściciel  nieruchomości  nie  wypełnia

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono opłatę podwyższoną za gospodarowanie

odpadami  komunalnymi w wysokości:  56 zł  miesięcznie  od mieszkańca w zamian  za  uiszczoną przez  właścicieli

nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  Gmina  pokryła  koszty  funkcjonowania  całego

systemu  tj.  koszty  odbioru,  transportu,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  koszty

utworzenia  i  utrzymania  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  koszty  obsługi  administracyjnej

tego  systemu,  koszty  edukacji  ekologicznej  w  zakresie  prawidłowego  postępowania  z  odpadami  komunalnymi,
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a  także  koszty  wyposażenia  nieruchomości  w pojemniki  i  worki  do  zbierania  odpadów komunalnych oraz  koszty

utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

W  2021  roku  odbiorem  i  transportem  odpadów  z  terenu  nieruchomości  zamieszkałych  zajmowało

się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o. Usługa była świadczona na podstawie dwóch umów

zawartych w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 

- umowy  nr  WIK.ZP.272.10.88.2018 z dnia 2 lipca 2018 r., która obowiązywała od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021

r.;

- umowy nr WIK.ZP.272.10.45.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.,  która obowiązywała od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia

2021 r.

Zawarte  umowy  obejmowały  realizację  usług  pn.:  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Września, udostępnienie pojemników

i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady

zbierane  selektywnie,  dbałość  o  należyty  stan  sanitarny,  porządkowy  i  techniczny  pojemników  i  kontenerów,

dostarczenie  do  nieruchomości  worków  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  zakupionych  wcześniej

przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych do Stacji Przeładunkowej w Bardzie.  

Ww.  przedsiębiorstwu  Gmina  zleciła  również  utworzenie  i  prowadzenie  Gminnego  Punktu  Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni przy ul. gen. Sikorskiego 38. 

Na  terenie  gminy  Września  funkcjonował  pojemnikowy  system  zbierania  odpadów.  Każda  nieruchomość

została wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, a w przypadkach selektywnego

gromadzenia odpadów również w pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz w pojemniki lub worki

do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. 

Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych były transportowane

do Stacji Przeładunkowej w Bardzie wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

Mieszkańcy mogli również oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady do Gminnego Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni przy ul. gen. Sikorskiego 38. Uzupełnieniem GPOSZK-u

były zestawy pojemników do selektywnej zbiórki tzw. gniazda zlokalizowane w zabudowie wielorodzinnej na terenie

całej gminy.  

Ponadto  Gmina  Września  umożliwiła  mieszkańcom  bezpłatny  odbiór  i  zagospodarowanie  na  Gminnym

Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych zużytych opon oraz odpadów budowlanych i  rozbiórkowych

w ilości 500 l na rok z nieruchomości zamieszkałej. 

Mieszkańcy  mogli  także  bezpłatnie  oddać  przeterminowane  leki  do  12  aptek  zlokalizowanych  na  terenie

miasta  Września,  których  spis  został  umieszczony  i  podany  do  publicznej  wiadomości  poprzez  opublikowanie

w Biuletynie  Informacji  Publicznej  tutejszego  Urzędu.  W roku  2021  w wyniku  zapytań  ofertowych  dotyczących

odbioru przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych, a także ich utylizacji wybrana została firma F.H.U.

Natura Marek Małachowski z siedzibą: ul. Serocka 11, 85-522 Bydgoszcz. 

W  2021  roku  Gmina  Września  prowadziła  kampanię  informacyjną  na  temat  systemu  gospodarowania

odpadami dla mieszkańców gminy Września. Podstawowym elementem kampanii było zamieszczanie komunikatów

na Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie znajdowała się osobna zakładka poświęcona systemowi gospodarowania

odpadami komunalnymi. W tej zakładce znajdowały się informacje na temat: podstawy prawnej systemu, deklaracji
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i  sposobu  jej  złożenia,  stawek  i  terminów  wpłaty  opłaty,  harmonogramów  odbioru  odpadów,  zasad  segregacji,

osiągniętych  poziomów odzysku,  a  także  zasad  funkcjonowania  Gminnego Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów

Komunalnych. Ponadto na biuletynie zamieszczone były:

- aktualny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Września,

- analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Września,

-  rejestr  działalności  regulowanej  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,

w tym miejscu można pobrać wniosek o wpis lub wykreślenie z ww. rejestru,

- wykaz aptek zlokalizowanych na terenie gminy Września do których można oddać przeterminowane leki.

W  ramach  prowadzonej  kampanii  informacyjnej  Gmina  zamieszczała  także  informacje  w  biuletynie

informacyjnym Urzędu  Miasta  i  Gminy  „Wieści  z  Ratusza”  -  dołączana  była  w nim ulotka  na  temat  segregacji

i  harmonogram  wywozu  odpadów.  Na  bieżąco  pojawiały  się  wszelkie  informacje  na  temat  aktualnych  zasad

funkcjonowania w systemie. W 2021 roku na terenie gminy Września funkcjonowała aplikacja wrzesnia.komunikator.pl

(Localspot), za pomocą której mieszkańcy mogli przy użyciu telefonu, tabletu lub komputera zgłosić wszelkie uwagi

dotyczące sposobu realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych np. mogli

zgłosić fakt  zniszczenia i  przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów czy braku realizacji  usługi  odbioru

odpadów. W aplikacji mieszkańcy mogli również sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, jak również

mogli  otrzymywać powiadomienia w przeddzień odbioru odpadów zgodnie z  harmonogramem. Ponadto w ramach

kampanii  informacyjnej  mieszkańcy  otrzymali  ulotkę  z  zasadami  odbioru  odpadów,  która  była  doręczana

wraz z zawiadomieniami o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pracownicy firmy

PUK Września w trakcie odbioru odpadów dostarczyli także mieszkańcom harmonogramy odbioru odpadów na I i II

półrocze 2021 roku.

W  2021  r.  pracownicy  Straży  Miejskiej  we  Wrześni  zorganizowali  akcję  „STOP  SMOG”,  w  ramach

której  omówiono zasady prawidłowej  segregacji  odpadów,  a  także  zachęcano do  wyrabiana  odpowiednich  postaw

ekologicznych. W zajęciach wzięły udział klasy V i VI SPP nr 2 i 3 we Wrześni. Łącznie 209 uczniów.

W 2021 roku Gmina Września uzyskała wszystkie wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia

i recyklingu odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje o wymaganych i osiągniętych  poziomach zestawiono

poniżej. 

1) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

Wymagany: Tr ≤ 30 %, Poziom w gminie Września Tr = 0,78 % –> OSIĄGNIĘTY 

2) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 

Wymagany: P ≥ 20 % , Poziom w gminie Września P = 36,26 % –> OSIĄGNIĘTY 

3) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Wymagany: Pbr ≥ 70 % , Poziom w gminie Września Pbr = 92,72 % –> OSIĄGNIĘTY 

4) Poziom składowania 

Wymagany: Ps ≤ 30 % , Poziom w gminie Września Ps = 0,69 % –> OSIĄGNIĘTY 

Na dzień: 31.12.2021 r. Gmina Września liczyła: 44 765 osoby zameldowane na pobyt stały. Natomiast do opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2021 r. wykazanych było: 44 135 osób. Różnica w  liczbie

mieszkańców między obiema bazami  tj.  bazą  meldunkową,  a  bazą  przedmiotowej  opłaty  wynikała  m.  in.  z  tego,

że wiele osób zameldowanych w gminie Września faktycznie zamieszkuje w innej  gminie.  Ponadto znaczna ilość
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mieszkańców gminy Września przebywała poza granicami kraju. Na bieżąco prowadzone były działania mające na celu

weryfikację danych zawartych w deklaracjach i ich zgodności ze stanem faktycznym. 

Liczba osób zameldowanych na stałe na dzień: 31.12.2021 r. 44 765

Liczba osób objęta systemem na dzień: 31.12.2021 r. 44 135

Różnica 630

Tabela nr 1.

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2021 r. wyniosły łącznie:

12 934 780,39 zł, a wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.: 14 521 863,27 zł

(+ koszty upomnień i odsetki: 90 962,52 zł). Szczegółowy wykaz wydatków został przedstawiony w Tabeli 2. 

WYSZCZEGÓLNIENIE  WYDATKI [ZŁ]

Odbiór odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych 3 274 556,01

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów i ich mycie 226 467,75

Transport odpadów zebranych na PSZOK do instalacji komunalnej 247 754,40

Prowadzenie PSZOK 180 000,00

Zagospodarowanie odpadów komunalnych 8 336 013,34

Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków 14 708,30

Zakup worków do segregacji 154 734,00

Koszty administracyjne * 500 546,59

RAZEM 12 934 780,39

Tabela 2.

* W skład obsługi administracyjnej  wchodziły koszty za:  zakup materiałów biurowych, opłaty komornicze,  koszty

egzekucyjne,  opłaty  sądowe,  koszty  wysyłki  (postępowanie  administracyjne),  zakup  druków  deklaracji

i harmonogramów, koszty szkoleń, delegacji, wynagrodzeń wraz z wszystkimi pochodnymi.
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Na  terenie  gminy  Września  odpady  selektywne,  z  budynków  jednorodzinnych,  zbierane  były  u  źródła  w  trzech

workach: żółtych przeznaczonych na odpady z tworzyw sztucznych i metalu,  niebieskich przeznaczonych na papier

i zielonych przeznaczonych na szkło. Worki wydawane były w nielimitowanych ilościach. Średnie miesięczne zużycie

worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela nr 3 poniżej.

Rodzaj worka Szacowana ilość wydawanych worków [szt.]

Żółty – tworzywa sztuczne i metale 34 000

Zielony - szkło 10 000

Niebieski - papier 8 500

RAZEM 52 500

Tabela nr 3.

W  roku  2021  r.,  w  drodze  zapytania  ofertowego,  zakupiono  670  000  szt.  worków,  w  tym:  worki

do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych i metalu w ilości: 350 000 szt., worki do selektywnego zbierania szkła

w ilości: 150 000 szt. oraz worki do selektywnego zbierania papieru w ilości: 170 000 szt. 

W  2021  r.  na  terenie  gminy  Września  odebrano  ogółem:  23  573,6107  Mg  odpadów  komunalnych.  Odpady

pochodziły zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i z nieruchomości niezamieszkałych.

W masie tej znajdowały się także odpady zebrane w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

we Wrześni. Szczegółowy podział na frakcje odpadów został przedstawiony w Tabeli 4.

Kod odpadu Rodzaj odpadu
Odebrana ilość [Mg]

u źródła na GPSZOK

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 727,6500 77,6200

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15,8700

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1 052,8400

15 01 07 Opakowania ze szkła 846,0800 18,3800

16 01 03 Zużyte opony 68,5600

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 221,7300

17 01 02 Gruz ceglany 243,7200
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17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
44,5300 464,3200

17 02 01 Drewno 1,8900

17 04 05 Żelazo i stal 13,5185

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 9,1700

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 5,4000

17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03
398,4700

20 01 11 Tekstylia 27,9600

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,2760

20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne
0,9200

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 2,0952

20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
0,3350

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki
47,8790

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35
16,8270

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,8000 47,6800

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zebrane w sposób selektywny 4,5400

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4 413,3200 461,2800

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 1,7800

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 13 279,5700

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 4,2000 705,7200

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 348,6800

21 631,3137 1 942,2970

RAZEM 23 573,6107

Tabela 4. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Września oraz w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych we Wrześni w 2021 roku.

6.10. Września w rankingach i publikacjach.

Miasto  i  Gmina Września  jest  prężnie  rozwijającą  się  jednostką  samorządu,  chociażby poprzez  realizację

licznych  inwestycji,  również  tych  z  udziałem środków zewnętrznych,  zachowując  przy  tym bardzo  niski  poziom

zadłużenia. W rezultacie Września jest często przywoływanym miastem w różnego rodzaju rankingach i publikacjach.

Informacje na temat gminy są publikowane zarówno w prasie ogólnopolskiej, jak i tej lokalnej. Poniżej przedstawiono

rankingi, w których miasto zajęło wysokie pozycje.
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1. Na stronie tuwartomieszkac.pl została opublikowana lista średniej wielkości miast, którym według Polskiego

Instytutu  Ekonomicznego  pandemia  najmniej  zaszkodziła,  a  tym  samym  mają  one  przed  sobą  najlepsze

perspektywy rozwoju. Spośród badanych miast Instytut wyodrębnił 3 grupy: 

1. Miasta potrzebujące nowych strategii i pomysłu na rozwój.

2. Miasta z potencjałem bez silnych wyróżników.

3. Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych. 

Z  raportu PIE o średnich miastach wynika, że te które znalazły się w grupie „Lokomotywy rozowju lokalnego

rynków”, pomimo negatywnych skutków pandemii, mają one przed sobą dobre perspektywy. Według badania

szanse te wynoszą aż 91%. Do tej kategorii zakwalifikowanych zostało tylko 39 miast, w tym Wrześnię. 

Źródło: WzR nr 12/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

2. Redakcja  portalsamorzadowy.pl  ogłosiła  konkurs  „Top  inwestycje  komunalne  2021”  do  którego  Gmina

Września zgłosiła obwodnicę Wrześni. Wśród blisko 100 zgłoszeń, obwodnica Wrześni została nominowana

przez  wydawnictwo  do  grupy  20  najlepszych  inwestycji.  Czynniki,  które  brano  pod  uwagę  przy  ocenie

to  przede  wszystkim:  poprawa  bezpieczeństwa,  podniesienie  poziomu  i  jakości  życia  mieszkańców

poprzez zmniejszenie transportu w centrum miasta, a także estetyka projektu związana z nasadzeniami roślin. 

Źródło: WzR nr 30/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku 

3. Ranking Samorządów „Rzeczypospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych  i wiarygodnych

w Polsce. W 2021 roku odbyła się XVII edycja tego plebiscytu. Gmina Września zajęła 82. miejsce na 878

w kategorii gmin miejskich i miejsko – wiejskich.  Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła. W jej skład

wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych

oraz  przedstawiciele  redakcji  „Rzeczpospolitej”.  Samorządy  analizowane  były  pod  kątem  trwałości

ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Metodologia rankingu pozwala

corocznie wyłonić te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. 
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Źródło: WzR nr 44/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku

4. Września  została  sklasyfikowana  na  9.  miejscu  wśród  232  gmin  (kategoria:  gminy  z  siedzibą  powiatu

ziemskiego) w pierwszej edycji rankingu „Gmina dobra do życia” ogłoszonym przez Serwis Samorządowy

PAP. W ogólnopolskim rankingu zbadano 2 477 gmin w Polsce. Opracowany został przez prof. Przemysława

Śleszyńskiego  z  Polskiej  Akademii  Nauk.  W badaniu  wzięto  pod uwagę  blisko  pięćdziesiąt  wskaźników.

Ranking swym zakresem uwzględnia m. in.  atrakcyjność migracyjno – osadniczą,  warunki  mieszkaniowe,

infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji.  

Źródło:  WzR nr 45/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku

5. Gmina  Września  zajęła  1.  miejsce  w  konkursie  na  „Najlepiej  oświetloną  Gminę  i  Miasto  2021  roku”

w 23 edycji konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Konkurs miał na

celu  propagowanie  aktywności  inwestycyjnej  w  zakresie  oświetlenia,  tj.  stosowanie  innowacyjnych

i  energooszczędnych  rozwiązań  technicznych,  dających  możliwość  osiągnięcia  znacznych  oszczędności

zużycia energii elektrycznej.

6. Gmina Września zajęła 1. miejsce w konkursie na „Najlepszą inwestycję oświetleniową 2021 roku”  w 23

edycji konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.  Do konkursu zgłoszone

zostało oświetlenie świąteczne na terenie miasta w kategorii Oświetlenie Świąteczne i Okazjonalne. 
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Źródło: WzR nr 03/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku

7. Gmina Września zajęła 8. miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich spośród wszystkich 652 gmin tego

typu w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking został

opracowany  przez  zespół  prof.  Eugeniusza  Sobczaka  w  oparciu  o  analizę  wskaźników  obejmujących

trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. O miejscu w rankingu decydowała suma

punktów pochodząca z oceny kryteriów, opisujących rozwój gminy. 

Źródło: WzR nr 19/2022 z dnia 12 maja 2022 roku

Gmina Września prowadzi również statystyki. 

Poniżej  przedstawiono  dane  dotyczące  urodzeń,  zgonów  oraz  małżeństw  w  mieście  i  gminie  Września  od  2017

do 2021 roku. 
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Źródło: WzR nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku

Bezrobocie w Gminie Września (dane na koniec grudnia 2021 roku)

Źródło: WzR nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku

173



 

Podsumowanie

Rok 2021 był okresem trudnym dla samorządów ze względu na pandemię  COVID-19. Pomimo wielu ograniczeń  Gmina Września

kontynuowała realizację wcześniej rozpoczętych działań gospodarczych, inwestycyjnych i społecznych oraz podejmowała  nowe wyzwania.

Rozwój gospodarczy, inwestycje w infrastrukturę publiczną, działania edukacyjne, ekologiczne, społeczne, stabilny rynek pracy i dobre

perspektywy dalszego rozwoju są wizytówką Gminy Września. Mamy nadzieję, że również w kolejnych latach mieszkańcy Gminy Września

będą mogli cieszyć się dobrymi warunkami życia w swojej „małej ojczyźnie”. 
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