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Szanowni Państwo,  
 
oddaję w Państwa ręce raport o stanie gminy Pępowo za rok 2020.  
 

Dokument został opracowany w związku z wymogiem art. 28a ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Przygotowany został przez 
pracowników Urzędu Gminy Pępowo oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Pępowo, a mianowicie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej. 

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Pępowo w roku 
2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Pępowo, 
realizację budżetu i funduszu sołeckiego.  

Celem przedmiotowego raportu jest umożliwienie mieszkańcom gminy wglądu  
w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Pępowo.  

Rok 2020 był rokiem trudnym. Upłynął pod znakiem obostrzeń związanych z pandemią, ale 
też pod znakiem realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, do których zaliczyć trzeba największe 
zadanie ostatnich lat, a mianowicie rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pępowie.  W roku 2020 
na tę inwestycję wydaliśmy 6,9 mln zł, a całkowity jej koszt wyniósł 10,9 mln.  

Oprócz oczyszczalni ścieków realizowaliśmy szereg innych, równie ważnych zadań,  
tj. przebudowę budynku poszkolnego w Siedlcu, w którym wygospodarowano 7 mieszkań; 
kontynuację budowy budynku gospodarczego w Magdalenkach; wymianę pokrycia dachu na 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz wymianę i montaż nowej akustycznej podbitki na 
suficie w sali głównej GOK wraz z wymianą okien. 

Sporą kwotę, bo 1,65 mln zł, wydatkowaliśmy na inwestycje związane z budową  
i remontem dróg. Wespół z powiatem realizowaliśmy zadania na drogach powiatowych  
w Babkowicach, Czeluścinku, Skoraszewicach. Gmina zainwestowała w ten projekt 380 tys. zł. 
Ponadto wybudowane zostały odcinki chodników w Skoraszewicach, Krzekotowicach  
i Pępowie. Wykupiony został również grunt pod ścieżkę rowerową do Siedlca.  

W ramach pierwszej transzy środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych pobudowane zostały drogi w Kościuszkowie – 700 m, w Krzyżankach – 800 m,  
w Pasierbach – 600 m i w Gębicach wraz z parkingiem za łączną kwotę 710 tys. zł.  

Remontowy fundusz energetyczny pozwolił na uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 
Wnioski, które pojawiły się w czasie ubiegłorocznych zebrań wiejskich w Babkowicach, 
Krzekotowicach, Siedlcu, Pasierbach, Skoraszewicach i Pępowie, zostały pozytywnie 
rozpatrzone i zrealizowane.  

Zakres prac prowadzonych w roku 2020 to również zadania związane z utrzymaniem 
świetlic, remontem i utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem obiektów 
sportowych, strażnic OSP, szkół działających na terenie gminy i placów zabaw. Łącznie w roku 
2020 gmina realizowała 62 różnego rodzaju zadania inwestycyjne, mniejsze lub większe, 
związane z budową, remontem, zakupem towarów, sprzętu i usług, na które wydane zostało 
łącznie 10,18 mln zł.  

Zachęcam mieszkańców gminy Pępowo do lektury tego dokumentu.  
 
Wójt Gminy Pępowo 
Grzegorz Matuszak 
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STRUKTURA RAPORTU 
 TREŚCI RAPORTU ZADANIA GMINY 
  Wstęp   
1 Charakterystyka Gminy Powierzchnia gminy, dane demograficzne 
2 Władze gminy Działalność organów gminy i urzędu gminy, 

członkostwo gminy w związkach  
i stowarzyszeniach 

3 Budżet i finanse Finanse gminy w roku 2020, wykonanie 
dochodów i wydatków 

4 Ład przestrzenny Sprawy planowania przestrzennego, , ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej  

5 Gospodarka nieruchomościami Zasób nieruchomości gminnych, dzierżawy  
i najmy, gospodarowanie lokalami komunalnymi 

6 Infrastruktura drogowa i transport Sprawy gminnych dróg, ulic, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, transport 
zbiorowy, telekomunikacja 

7 Zaopatrzenie w wodę i odbiór 
ścieków, gospodarka odpadami 
komunalnymi. 

Sprawy zaopatrzenia w wodę, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 

8 Polityka społeczna Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady 
opiekuńcze, wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, ochrona zdrowia 

9 Polityka prorodzinna Działania i rozwój jednostek pomocniczych, 
wdrażanie programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej 

10 Oświata Baza oświatowa, funkcjonowanie szkół  
i przedszkoli 

11 Bezpieczeństwo publiczne Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, 
ochrona przeciwpożarowa i 
przeciwpowodziowa, zarzadzanie kryzysowe 

12 Kultura, sport i rekreacja Działalność  GOKSiAL i biblioteki gminnej, sport, 
ochrona nad zabytkami 

13 Promocja gminy, współpraca 
międzynarodowa i organizacje 
pozarządowe 

Promocja gminy, współpraca międzynarodowa 
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw, działalność organizacji 
pozarządowych 

14 Strategia rozwoju gminy Realizacja założeń strategii 
15 Przedsięwzięcia infrastrukturalne, 

komunalne i w zakresie ochrony 
środowiska    

Inwestycje drogowe, chodniki, oczyszczalnia, 
kanalizacja, nasadzenia drzew, tereny zielone 

16 Pozostałe inwestycje  Inwestycje realizowane ze środków własnych  
i źródeł zewnętrznych   

17 Fundusz sołecki Realizacja zadań zaplanowanych w funduszu 
sołeckim 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina wiejska Pępowo – położona w powiecie Gostyńskim, 13 sołectw, zlokalizowana  
w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, przy międzyregionalnej linii kolejowej 
Ostrów Wlkp. – Leszno. Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie 
od głównej aglomeracji miejsko-przemysłowych przesądzają o rolniczym charakterze gminy 
i wysokotowarowej produkcji rolnej. Ponad 71% powierzchni stanowią użytki rolne.  

 Demografia 

Liczba mieszkańców gminy Pępowo na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 6016 osób. 
Gminę zamieszkiwało 3050 mężczyzn i 2966 kobiet (84 więcej mężczyzn, niż kobiet).  
W roku 2020 urodziło się 70 dzieci (35 dziewczynek i 35 chłopców), natomiast zmarło 69 osób 
(39 kobiet i 30 mężczyzn). 

 
  Tabela 1. Wykaz miejscowości i osób zameldowanych na dzień 31 grudnia 2020 roku 
 

 Mieszkańcy 

Pobyt stały Pobyt Czasowy Razem 
Babkowice 378 4 382 
Czeluścin  234 3 237 
Czeluścinek 68 0 68 
Gębice 374 1 375 
Kościuszkowo 134 1 135 
Krzekotowice 288 2 290 
Krzyżanki 251 1 253 
Ludwinowo 325 3 328 
Magdalenki 194 0 194 
Pasierby 295 5 300 
Pępowo 1848 50 1898 
Siedlec 514 4 518 
Skoraszewice 560 9 569 
Wilkonice 468 1 469 
Razem  5932 84 6016 
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     Tabela 2. Wykaz urodzeń w 2020 roku w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowość Urodzenia 

Chłopcy Dziewczynki Razem 

Babkowice 2 2 4 

Czeluścin + Czeluścinek - 1 1 

Gębice 2 3 5 

Kościuszkowo - 2 2 

Krzekotowice - 2 2 

Krzyżanki 2 1 3 

Ludwinowo 4 2 6 

Magdalenki 3 - 3 

Pasierby 4 3 7 

Pępowo 12 12 24 

Siedlec 3 2 5 

Skoraszewice 1 2 3 

Wilkonice 2 3 5 

Razem 35 35 70 

 

      

  



6 

  
 

Tabela 3. Wykaz zgonów w 2020 roku w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowość Zgony 

Mężczyźni Kobiety Razem 

Babkowice - 1 1 

Czeluścin + Czeluścinek - 4 4 

Gębice 3 2 5 

Kościuszkowo - 1 1 

Krzekotowice 1 - 1 

Krzyżanki 2 2 4 

Ludwinowo 2 2 4 

Magdalenki - - - 

Pasierby - 3 3 

Pępowo 9 13 22 

Siedlec 2 4 6 

Skoraszewice 8 5 13 

Wilkonice 3 2 5 

Razem 30 39 69 
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2. WŁADZE GMINY   

Wójt 

W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 r., od dnia 21 listopada 2018 
roku funkcję Wójta Gminy Pępowo pełni Grzegorz Matuszak.    
Do zadań wójta Gminy należy reprezentowanie Urzędu Gminy Pępowo na zewnątrz oraz 
przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, opracowywanie programów rozwoju, 
określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, 
wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, dbanie o prawidłowość i terminowość wykonywania zadań Urzędu. 

W 2020 roku Wójt wydał 104 zarządzenia w tym:   
 38 obejmujących zadania finansowe,    
 4 zadania społeczne,  
 28 sprawy organizacyjne,  
 4 sprawy oświatowe, 
 2 zarządzenia jako kierownik urzędu,  
 28 inne. 

Zastępca Wójta 

Zarządzeniem Wójta Gminy Pępowo z dnia 1 grudnia 2020 r. funkcję tę pełni Grzegorz 
Wabiński, pełniący jednocześnie obowiązki kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich. 
Do zadań Zastępcy Wójta Gminy należy zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności  
i wykonywanie wszystkich jego zadań z wyłączeniem spraw związanych z finansami gminy    
i zatrudnianiem pracowników.  
 
Sekretarz Gminy  

Od dnia 1 stycznia 2018 r. funkcję tę pełni Katarzyna Kmiecik-Rosa, jednocześnie kierownik 
Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy. 
Do zadań sekretarza gminy należy organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami 
ludzkimi. 
 
Skarbnik Gminy 

Od dnia 28 lipca 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 
30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pępowo funkcję tę pełni Kinga 
Klozińska-Antczak, będąca jednocześnie Kierownikiem Wydziału Finansów Urzędu Gminy. 
Do zadań skarbnika gminy należy wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków 
w zakresie rachunkowości, kierowanie pracą wydziału finansów, przygotowywanie 
materiałów analitycznych i opracowywanie wersji roboczych projektów budżetów gminy 
oraz projektów uchwał Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy i jego zmiany.  
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Rada Gminy  

Rada Gminy Pępowo liczy 15 radnych. W roku 2020 przy Radzie Gminy Pępowo działały 
następujące komisje: 

1. Komisja Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności 
Gospodarczej w składzie: Józef Śląski (Przewodniczący), Ireneusz Matyla (Zastępca 
Przewodniczącego), Alina Patalas, Monika Przybył, Zygmunt Gulcz, Krzysztof 
Kaczmarek, Radosław Sobótka. 

2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku 
Publicznego w składzie: Ireneusz Matyla (Przewodniczący), Radosław Sobótka 
(Zastępca Przewodniczącego), Krzysztof Kaczmarek, Marek Popiołek, Walerian 
Szafraniak. 

3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska w składzie: 
Walerian Szafraniak (Przewodniczący), Stefan Miedziński (Zastępca 
Przewodniczącego), Elżbieta Pawlak, Stefan Krystkowiak, Zbigniew Waleński. 

4. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pępowo w składzie: Zbigniew Waleński 
(Przewodniczący), Alina Patalas (Zastępca Przewodniczącego), Stefan Krystkowiak, 
Stefan Miedziński, Wojciech Witczak. 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pępowo w składzie: Radosław Sobótka 
(Przewodniczący), Alina Patalas (Zastępca Przewodniczącego), Monika Przybył, 
Ireneusz Matyla, Walerian Szafraniak. 

 

W 2020 roku odbyło się łącznie 37 posiedzeń komisji, w tym: 12 posiedzeń Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, 11 posiedzeń 
Komisji Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności 
Gospodarczej, 9 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony 
Środowiska, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pępowo oraz 3 posiedzenia 
komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pępowo. Komisje branżowe obradowały 
wspólne 9 razy.   

Radni procedowali jednak przede wszystkim podczas 10 sesji Rady Gminy Pępowo,  
w następstwie których podjęto łącznie 75 uchwał:    

 podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za poprzedni rok budżetowy,   
 18 uchwał dotyczyło zmian budżetu Gminy Pępowo oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2020-2030; zmiany dokonywane w ciągu roku 2020 
wynikały z bieżących potrzeb, realizowanych projektów, a także konieczności 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,   

 6 uchwał dotyczyło udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej Powiatowi 
Gostyńskiemu. Dotyczyły one wsparcia prac remontowych i naprawczych na drogach 
powiatowych na terenie gminy Pępowo, dofinansowania bieżącej działalności i zakupu 
samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Piaskach, oraz  
dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu na potrzeby 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
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Spośród wszystkich uchwał podjętych 2020 w roku, 36 zostało objętych nadzorem Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, natomiast 16 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Organy nadzoru nie stwierdziły nieważności w całości żadnej spośród uchwał podjętych przez 
Radę Gminy Pępowo w 2020 roku. 
 

Urząd Gminy Pępowo  

Według stanu na dzień 01.01.2020 Urząd Gminy Pępowo zatrudniał 45 osób. 
Struktura organizacyjna Urzędu obejmuje pięć wydziałów: Organizacyjny, Finansowy, Rozwoju 
Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Wydział Służb Technicznych.  
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania 
spoczywających na Gminie zadań własnych, zadań zleconych oraz innych zadań 
wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zadań 
powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub w drodze porozumienia 
komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom 
organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie 
umów. 
W 2020 roku urząd wysłał 4 363 listy, w tym 542 zwykłe (12,42 % ogólnej liczby listów) oraz 
3 821 polecone (87,58 % ogólnej liczby listów).  

Sprawy administracyjne   

W roku 2020 wydano 2437 decyzji administracyjnych:   

 2272 decyzji z obszaru podatków i opłat lokalnych, decyzji w sprawie zwrotu 
nadpłaconego podatku oraz decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego,   

 73 decyzje z obszaru zarządzania drogami,  
 16 decyzji z obszaru gospodarki nieruchomościami (w tym 15 decyzji zatwierdzających 

podział nieruchomości i 1 decyzje rozgraniczeniową),  
 45 decyzji z obszaru planowania przestrzennego (wydano 19 decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i 25 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, a także wydano 1 decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy), 

 17 decyzji z obszaru ochrony środowiska (7 decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w tym jedna uchylona przez SKO do 
ponownego rozpatrzenia, 7 decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów,  

 3 decyzje o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych),  

 6  decyzji w zakresie spraw obronnych,  
 3 decyzje dotyczące zwrotu części dotacji udzielonej w związku z realizacją zadań 

publicznych, 
 2 decyzje w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego. 
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Członkostwo Gminy w związkach i stowarzyszeniach 

W roku 2020 Gmina Pępowo była członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających 
samorządy o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu: 

 
▫ Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich powołany 

do działalności w 1991 roku. MZWiK realizuje zadania własne gmin dotyczące 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Związek prowadzi również 
działania inwestycyjne w tym zakresie. Członkami Związku są gminy: Kobylin, Krobia, 
Pępowo, Pogorzela. 

▫ Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie  –  został on 
powołany do życia uchwałami rad gmin  –  członków-założycieli. Związek, obejmujący 
łącznie 19 gmin, realizuje zadania związane z gospodarką odpadami,    

▫ Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie  –  jest to między-
gminna spółka, której udziałowcami jest 20 gmin. Prowadzi działalność gospodarczą 
w sektorze usług komunalnych w branży gospodarki odpadami.  

▫ Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (SWPPG) 
zarejestrowane w marcu 2005 roku, jako podmiot kontynuujący działalność istniejącego od 
roku 2001 Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego. Założycielami 
SWPPG są samorządy z terenu powiatu gostyńskiego, gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, 
Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec oraz Powiat Gostyński. Cele stowarzyszenia 
realizowane są poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą skoncentrowaną na 
lokalnym rynku.  

▫ Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Gostyniu – celem 
Funduszu, obok działalności informacyjno-doradczej, jest wspieranie rozwoju małej  
i średniej przedsiębiorczości poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek 
finansowych   dla podmiotów gospodarczych,   

▫ Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna  –  Międzygminny Związek Turystyczny 
„Wielkopolska Gościna” powołany w oparciu o Ustawę o samorządzie Gminnym w 2002 r.  
w celu tworzenia warunków do rozwoju turystyki na obszarach gmin członkowskich. Związek 
zajmuje się promocją oraz wzbogacaniem infrastruktury turystycznej, wytyczaniem szlaków 
oraz tworzeniem produktów turystycznych, obecnie Związek tworzy 12 gmin. 

▫ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” – to trójsektorowe 
partnerstwo utworzone z inicjatywy liderów lokalnych w celu działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które w różnych formach prawnych 
uczestniczyło we wszystkich realizowanych w Polsce edycjach podejścia Leader  

▫ Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą  
w Poznaniu – stowarzyszenie świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjno-
wydawnicze oraz informatyczne. Ośrodek zrzesza 241 gmin z terenu województw: 
wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 
30 wielkopolskich powiatów. 

▫ Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 
Zrównoważonego Rozwoju”, które zostało utworzone w celu przeciwdziałania budowy 
kopalni odkrywkowej na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski.  
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3. BUDŻET i FINANSE GMINY  

      SYTUACJA FINANSOWA W 2020 ROKU   

Tabela 4. Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE   PLAN NA DZIEŃ   

31.12.2020   

(PLN)   

WYKONANIE NA   

DZIEŃ 31.12.2020 
(PLN)   

WYKONANIE   

(%)   

DOCHODY OGÓŁEM   36 068 235,66   36 724 269,06  101,8%   

DOCHODY BIEŻĄCE   30 491 595,72   30 505 436,27   100,0%   

DOCHODY MAJĄTKOWE   
5 576 639,94  

   
6 218 832,79  111,5%   

            

WYDATKI OGÓŁEM   39 201 898,79   35 797 465,11   91,3%   

WYDATKI BIEŻĄCE   29 090 373,82   26 411 647,25   90,8%   

WYDATKI MAJĄTKOWE   
10 111 524,97   

   
9 385 817,86   92,8%   

            

NADWYŻKA+/DEFICYT-   
- 3 133 663,13  

   

926 803,95   

   

-----   

   

             

NADWYŻKA OPERACYJNA   
1 401 221,90   4 093 789,02  292,2%   

 

Plan dochodów w roku 2020, według stanu na dzień 31.12.2020 r., ustalono na poziomie 
36 068 235,66 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 36 724 269,06 zł, co stanowiło 101,8% 
planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30 505 436,27 zł (100% kwoty 
planowanej), a dochody majątkowe w kwocie 6 218 832,79 zł (111,5%). 
Plan wydatków na rok 2020, według stanu na dzień 31.12.2020 r., ustalono na poziomie  
39 201 898,79 zł, w tym wydatki bieżące 29 090 373,82 zł, a majątkowe 10 111 524,97 zł.   
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Wydatki zrealizowano w kwocie 35 797 465,11 zł, co stanowiło 91,3% planu, z czego 
wydatki bieżące w kwocie 26 411 647,25 zł (90,8% kwoty planowanej). Wydatki majątkowe 
zrealizowano natomiast w kwocie 9 385 817,86 zł (92,8% planu).  
Analiza wykonania budżetu za 2020 r. wskazuje na kwotę zrealizowanej nadwyżki w wysokości 
926 803,95 zł (dochody 36 724 269,06 zł, wydatki 35 797 465,11 zł), wobec planowanego 
deficytu przewidywanego na poziomie 3 133 663,13 zł. Kwota wolnych środków za rok 2020 
wynosi 5 412 965,21 złotych.  

Należy zwrócić uwagę, że na poziomie podjętej uchwały budżetowej (grudzień 2019 r.) 
potrzeby Gminy Pępowo w zakresie przychodów budżetu pochodzących z kredytów  
i pożyczek wynosiły 3 339 591,99 zł, deficyt 3 036 833,99 zł, natomiast na koniec roku 2020 
nadwyżka wyniosła 926 803,95 zł, a łączne przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły   
2 730 214,17 zł. 

Niezwykle istotną wielkością przy analizie budżetu jest wynik na tzw. działalności 
operacyjnej, czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dodatni wynik 
operacyjny jest warunkiem koniecznym przy konstruowaniu budżetu. Plan nadwyżki 
operacyjnej na dzień uchwalenia budżetu wynosił 712 015,48 zł, na dzień 31.12.2020 r. 
zwiększył się do kwoty 1 401 221,90 zł, natomiast kwota różnicy dochodów bieżących  
i wydatków bieżących według kwot zrealizowanych w roku 2020 wyniosła 4 093 789,02 zł, czyli 
była o 192% wyższa niż plan na koniec roku. 

W roku 2020 spłacono ostatnią transze kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. w kwocie 145 600,00 zł oraz pożyczki 
z WFOŚiGW: na kanalizację wsi Babkowice i Gębice w kwocie 37 158,00 zł (ostatnia transza) 
oraz na kanalizację wsi Gębice - etap II w kwocie 120 000,00 zł. Zaciągnięto zobowiązania na 
łączną kwotę 2 730 214,17 zł: 

- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych 
w Pępowie na kwotę 1 715 793,11 zł, 

- kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Mikołowie na sfinansowanie 
planowanego deficytu na kwotę 1 014 421,06 zł. 

Z uzyskanych dochodów spłacono zobowiązania z lat wcześniejszych na kwotę 302 758,00 
zł. Łącznie więc zadłużenie wzrosło o 2 427 456,17 zł. 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4 871 514,26 zł i wynika on z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy Pępowo stanowi 13,3% zrealizowanych 
w roku 2020 dochodów. 
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4. ŁAD PRZESTRZENNY 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Teren gminy Pępowo posiada 
obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pępowo zatwierdzone Uchwałą nr XIV/86/99 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.12.1999 r. 
zmienione Uchwałą nr XVII/101/2012 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.06.2012 r.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w roku 2020. 

Teren Gminy Pępowo posiada łącznie 15 obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w tym jeden uchwalony w roku 2020 uchwałą  
nr XXI/155/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, 
Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice, 
gmina Pępowo. 

Dla terenów, dla których nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu. W roku 2020 wydano łącznie 45 decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, przy czym 58% z nich stanowiły decyzje o warunkach zabudowy, 
a pozostałe dotyczyły lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
Ochrona środowiska 

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), gmina Pępowo posiada opracowany „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. Przyjęty został Uchwałą nr XXVIII/168/2017 Rady 
Gminy Pępowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. Celem programu jest poprawa stanu środowiska 
Gminy Pępowo poprzez określenie kierunków i zadań uporządkowanych według priorytetów 
realizacji, na podstawie zdiagnozowanych problemów gminy. 

W trakcie opracowania w/w dokumentów, obligatoryjne było zapewnienie udziału 
społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w „Ustawie o udostepnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko”.  

 
Ochrona klimatu i powietrza 

Gmina Pępowo posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty uchwałą nr 
XVII/104/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 maja 2016 r. Głównym celem Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie zmian klimatycznych i zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza poprzez zaplanowanie działań zmierzających do redukcji zużycia energii, 
zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów 
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cieplarnianych. Opracowanie Planu jest odpowiedzią na potrzebę ograniczania emisji  
z sektora komunalno-bytowego i transportu oraz poprawę efektywności energetycznej  
w gminie. Działania obejmują również zapewnienie odpowiedniego udziału energii 
odnawialnej w bilansie energetycznym gminy.   

Na terenie gminy działa nieprzerwanie od 2018 r. sensor, mierzącego w sposób ciągły 
jakość powietrza. Obecnie czujnik zamontowany jest na budynku Ośrodka Zdrowia na  
ul. Mycielskiego 2 w Pępowie i ma za zadanie mierzyć jakość powietrza, podając stężenie 
pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, a także temperaturę powietrza, wilgotność i ciśnienie. 
Wskazania czujnika można śledzić na bieżąco poprzez stronę internetową Gminy Pępowo. 

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/108/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 17 lutego 2020 r.  
w sprawie określeni zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pępowo na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie 
Gminy Pępowo w roku 2020 dofinansowano wymianę 21 pieców.  W ramach dofinansowania 
zamontowano 10 kotłów gazowych, 10 kotłów opalanych paliwem stałym (ekogroszek) oraz  
1 kocioł elektryczny. Łączna kwota udzielonego dofinansowania: 83 663, 45 zł. 
 
Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi 
 

Wśród odpadów niebezpiecznych wyróżnia się m.in. wyroby zawierające azbest. Gmina 
Pępowo uczestniczy w realizacji “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla powiatu gostyńskiego na lata 2008-2032". W/w program w 2020 r. gmina realizowała na 
podstawie zawartego Porozumienia z powiatem gostyńskim. Celem programu było 
wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych 
azbestem poprzez jego sukcesywne usuwanie i unieszkodliwienie.  

W swoim budżecie gmina Pępowo zabezpieczyła na 2020 r. środki finansowe w kwocie  
12 200,00 zł niezbędne do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi i realizację tego 
przedsięwzięcia. Akcja usuwania wyrobów azbestowych realizowana była z dwóch lat tj. 2019 
i 2020r., ponieważ w 2019 r. program ze względu na zbyt późne uruchomienie naboru na 
dofinansowanie przez powiat nie był realizowany. W 2020r. usunięto z terenu naszej gminy 
155,436 Mg azbestu. 

Źródłem informacji na temat wyrobów azbestowo-cementowych w gminie Pępowo jest 
Baza Azbestowa prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Baza 
stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Gmina Pępowo na bieżąco prowadzi  
i aktualizuje dane w Bazie Azbestowej na podstawie zgłoszeń mieszkańców. 
 
Ochrona przyrody 
 

Na terenie gminy Pępowo znajduje się 17,8 ha obszarów objętych ochroną prawną, co 
stanowi zaledwie 0,2% powierzchni gminy. Objęte ochroną prawną zostały między innymi dwa 
rezerwaty znajdujące się na terenie gminy Pępowo: Rezerwat przyrody „Pępowo” – 
powierzchnia rezerwatu 12,21 ha – położony w pobliżu wsi Siedlec i Rezerwat przyrody 



15 

  
 

„Czerwona róża” – powierzchnia rezerwatu 5,64 ha – położony na terenie leśnictwa 
Dobrapomoc, obręb Piaski. 

 W roku 2020 podjęto uchwałę nr XXII/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Nadleśnictwie Krotoszyn. Zgodnie  
z powyższą Uchwałą ustanowiono pomnikami przyrody 3 dęby szypułkowe rosnące na terenie 
działki ew. Nr 50295 obręb Czeluścin. Na terenie gminy Pępowo znajduje się 31 pomników 
przyrody. Wśród pomników przyrody znajdują się pojedyncze drzewa oraz skupienia kilku 
drzew następujących gatunków: jarząb brekinia, dąb szypułkowy, jesion wyniosły,  
platan klonolistny, lipa drobnolistna, grab pospolity, wiąz szypułkowy, klon pospolity, lipa 
szerokolistna.  

 
Ochrona zasobów wodnych 

 
W celu poprawy stanu naturalnego środowiska i zapewnienia oczyszczenia ścieków 

bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 
r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Gmina Pępowo 
wspiera finansowo budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje na w/w cel 
udzielane są dla inwestycji realizowanych w miejscowościach, gdzie nie planuje się budowy 
sieci kanalizacyjnej bądź włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadnione 
ekonomicznie lub niemożliwe z powodów technicznych. W 2020 r. w ramach dofinansowania 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie naszej gminy wybudowano jedną 
oczyszczalnię w Ludwinowie i gmina wypłaciła beneficjentowi dotację w kwocie 4 000,00 zł.  

W 2020 roku prowadzono monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czeluścin gmina Pępowo. Celem prowadzonych prac 
jest kontrola jakości środowiska oraz prowadzenie badań monitoringowych wód podziemnych 
w otoczeniu składowiska odpadów. Zakres i częstotliwość monitoringu realizowany jest 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów. 

W ramach badań monitoringowych w 2020 r. wykonano w ciągu roku 2 razy pomiary 
jakości wód gruntowych podziemnych oraz analizę warunków hydrogeologicznych. Powyższe 
badania wykonano na podstawie zlokalizowanych poza ogrodzeniem składowiska trzech 
piezometrów kontrolnych P-1, P-2 i P-3. Wyniki badań i pomiarów zostały przedstawione 
w formie raportu półrocznego oraz kompleksowego sprawozdania rocznego. 

 
Sieć hydrograficzna Gminy Pępowo 

 
Sieć hydrograficzna gminy Pępowo należy do systemu wodnego Baryczy (zlewnia Odry). 

Przez środek gminy, przebiega południkowo – z północy na południe – dolina rzeki Dąbroczny, 
która odpowiada za odwadnianie większości terenów omawianej gminy. Przez ten obszar 
przebiega ona na odcinku o długości 9,3 km, zaczynając swój bieg od źródła, znajdującego się 



16 

  
 

w północnej części omawianej gminy. Całkowita długość tego cieku wynosi 40,2 km. Odpływ 
wody ze wschodnich krańców gminy następuje do rzeki Ochli oraz rzeki Pasieki. W Planie 
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP), w ujęciu obszarów gmin w regionie wodnym 
Środkowej Odry (spośród wszystkich analizowanych 266 gmin) wyznaczono obszary, które 
sklasyfikowano według 5-stopniowej skali ryzyka powodziowego, tj.: bardzo wysoki, wysoki, 
umiarkowany, niski i bardzo niski. Obszar gminy Pępowo został zakwalifikowany do obszaru, 
na którym nie występuje ryzyko i zagrożenie powodziowe. 
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5. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Zasób mieszkaniowy gminy 
 

Zasób tworzą lokale położone w budynkach stanowiących własność gminy oraz lokale 
położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych.  

Tabela 5. Szczegółowe zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Pępowo 
 

Lp. Adres Liczba mieszkań 
1 Pępowo, ul. St. Nadstawek 1/2 1 
2 Pępowo, ul. St. Nadstawek 4 4 
3 Pępowo, ul. St. Nadstawek 7 5 
4 Pępowo, ul. L. Mycielskiego 2 3 
5 Pępowo, ul. Powst. Wlkp. 23 10 
6 Siedlec 75 5 
7 Babkowice 2/4 1 
8 Czeluścin 11 2 
9 Czeluścin 12 1 

10 Czeluścin 35 2 
11 Krzekotowice 3 2 
12 Magdalenki 9 1 
13 Skoraszewice 15 3 
14 Skoraszewice 20 1 
15 Skoraszewice 40 1 

Gmina nie posiada obecnie lokali socjalnych, jednak ze względu na pojawiające się 
obowiązki w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych dla osób, które utraciły wyrokiem 
sądowym prawo do lokalu mieszkalnego planuje się przekształcenie wolnych lokali 
komunalnych o niższym standardzie na lokale socjalne. Na terenie gminy posiadamy lokale, 
które są wynajmowane w związku ze stosunkiem pracy. 

Zakres prac wykonanych w 2020 r. w budynkach komunalnych (mieszkalnych) 

W roku 2020 przeprowadzono: 
 wymianę drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej w budynkach komunalnych  

w Pępowie i Siedlcu – za 7,5 tys. zł, 
 wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej , biały montaż w budynku komunalnym  

w Pępowie – za 15 tys. zł, 
 wymiana pokrycia dachowego na budynku w Pępowie - 50 tys. zł. 
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Obiekty mieszkalne 
 

Zasób mieszkaniowy gminy tworzą 43 mieszkania o łącznej powierzchni 2022,40 m2, 
usytuowane w 12 budynkach będących własnością gminy i 3 w budynkach wspólnotowych.  

 
Obiekty przeznaczone pod najem 

Gmina Pępowo w swoich zasobach posiada 14 lokali, które przeznaczone są pod najem 
jako lokale użytkowe. W 2020 r. nastąpiło przeniesienie wynajmującego z jednego lokalu; 
w związku z powyższym pusty lokal zostanie wyburzony ze względu na zły stan techniczny. 

Sprzedaż nieruchomości gminnych 

         W roku 2020 dokonano sprzedaży działek gminnych o łącznej wartości 93 100,00 zł: 

 działka ew. nr 54/7 obręb Siedlec o powierzchni 1301 m 2  
 działka ew. nr 54/13 obręb Siedlec o powierzchni 800 m 2 

      Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości stanowią 
część dochodów budżetu gminy. 

Dzierżawa i użytkowanie wieczyste 

W roku 2020 w użytkowanie wieczyste zostały oddane nieruchomości stanowiące 
własność Gminy Pępowo o powierzchni 2,0885 ha. W dzierżawę zostały oddane grunty orne  
o powierzchni 19,8419 ha na łączną kwotę 73 901,51 zł. 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dodatkowy stały dochód gminy. 

Nabywanie nieruchomości 

        W 2020 r. Gmina Pępowo nabyła:  

 działkę ew. nr 476/8 obręb Pępowo o powierzchni 772 m2 za kwotę 27 020,00 zł        
z przeznaczeniem gruntu pod ścieżkę, 

 działkę ew. nr 484/9 obręb Pępowo o powierzchni 2551 m2 za kwotę 89 285,00 zł      
 z przeznaczeniem gruntu pod ścieżkę, 

 działkę ew.nr 482/1 obręb Pępowo o powierzchni 1533 m2 za kwotę 53 655,00 zł        
z przeznaczeniem gruntu pod ścieżkę, 

 działka ew.nr 137/12 obręb Wilkonice o powierzchni 0,0388 ha za kwotę 4 000,00 zł  
z przeznaczeniem jej na powiększenie działki przy świetlicy wiejskiej, 

 działka ew. nr 69/13 obręb Gębice (ark. mapy 1) o powierzchni 0,1159 ha za kwotę     
1 000,00 zł z przeznaczeniem na drogę, 

 3 działki w Skoraszewicach:  
o działka ew. nr 130/6 obręb Skoraszewice o powierzchni 0,1030 ha, 
o działka ew. nr 129/1 obręb Skoraszewice o powierzchni 0,0488  ha, 
o działka ew. nr 128/3 obręb Skoraszewice o powierzchni 0,0291 ha.  
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Działki w Skoraszewicach zostały zakupione za łączną kwotę 15 000,00 zł,  
z przeznaczeniem ich jako dojazd do miejsca uzdatniania wody w celu konserwacji  
i naprawy studni, stanowiącej zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin Pępowo  
i Krobia. 
 

 Gmina Pępowo nabyła również w drodze umowy darowizny nieruchomość obejmującą 
działkę ew. nr 250/24 o powierzchni 0,1185 ha, zlokalizowanej w obrębie wsi 
Krzekotowice – droga. 

 

Sprzedaż lokali 

W 2020 roku Gmina Pępowo nie sprzedała żadnego lokalu mieszkalnego z zasobu 
komunalnego Gminy Pępowo. 

 
Targi i handel 
 

Targowisko gminne w Gminie Pępowo zlokalizowane jest na Placu Cyryla Ratajskiego. Na 
podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy 
podejmuje uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk gminnych.   

Uchwała dotycząca wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz 
stawek opłaty targowej została podjęta przez Radę Gminy w Pępowie (Uchwała nr XII/85/2019 
z dnia 29 października 2019 r. Rady Gminy Pępowo). 

Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą: 
1) za sprzedaż towarów od jednego stanowiska – 30,00 zł., 
2) z tytułu zajęcia dwóch lub więcej stanowisk – wielokrotność stawki, 
3) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym – 9,00 zł. 

Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. Inkasentem opłaty targowej jest Urząd 
Gminy Pępowo, zarządzający terenem targowiska. 
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6. INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT 
 
Układ komunikacyjny i drogowy 
 

Nadrzędny układ komunikacyjny i drogowy w Gminie Pępowo stanowią drogi powiatowe 
i gminne. Spośród dróg powiatowych przez teren Gminy Pępowo przebiegają: P 4803P,  
P 4907P, P 4914P, P4923P, P 4924P, P 4925P, P 4926P, P 4953P, P 4955P, P 4964P, P 4966P,  
P 5125P. Na terenie całej gminy łączna długość dróg powiatowych wynosi ok. 65,00 km. 

W bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 76,426 km dróg gminnych, z czego 38,599 km 
drogi o nawierzchni bitumicznej, 1,494 km o nawierzchni betonowej, 0,421 km z kostki, 8,770 
km brukowa, 7,700 km tłuczniowa. 

W 2020 roku na bieżąco, w miarę możliwości, prowadzono prace remontowe, polegające 
na uzupełnianiu nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową na zimno. Remont nawierzchni 
dróg gminnych emulsją i grysem wykonano na 38,599 km dróg, na które zużyto 50 ton grysu i 
5,7 ton emulsji asfaltowej. Również zostały przeprowadzone prace na drogach tłuczniowych, 
polegające na wyrównaniu i nawożeniu kruszywem w ilości 800 ton dróg gminnych o łącznej 
długości 7,700 km. 
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Przebieg dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Pępowo 

 

 

 

 



22 

  
 

Mosty  

Na terenie Gminy Pępowo nie występują mosty.   
 

Publiczny transport  
 

Gmina Pępowo jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w ramach którego 
utworzono 3 linie komunikacyjne. Usługi wykonywane są na podstawie umowy zawartej  
z Przemysławem Grzegorzem Ludwiczakiem, przedsiębiorcą działającym pod firmą Usługi 
Transportowe – Handel Przemysław Grzegorz Ludwiczak, z siedzibą w Gostyniu przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 41/1 na okres od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.  Usługę świadczy 
wykonawca osobiście. W roku 2020 w ramach usługi sprzedano 0 biletów jednorazowych oraz 
2813 bilety miesięczne. W ramach usługi gmina kupuje bilety miesięczne dla dzieci 
dojeżdżających do szkół oraz ich opiekunów. Koszt biletu miesięcznego ulgowego na 
wszystkich liniach wynosi 81,98 zł brutto a biletu miesięcznego zwykłego 160,75 zł brutto.     

Telekomunikacja 

Dostęp do sieci telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz Internetu obejmuje całą 
powierzchnię gminy Pępowo. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
współfinansowanego ze środków europejskich, inwestycje realizowane w Wielkopolsce przez 
Wielkopolską Siec Szerokopasmową umożliwiają przyłączenie do nowoczesnej sieci 
światłowodowej. 
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7. ZAOPATRZENIE W WODĘ, ODBIÓR ŚCIEKÓW I GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Stacje wodociągowe 

 
Na terenie Gminy Pępowo istnieją 4 stacje posiadające 8 ujęć wodnych o wydajności 

zabezpieczającej potrzeby gminy. Stacje zlokalizowane są w miejscowościach Siedlec, Pępowo 
Krzyżanki i Wilkonice. Obecnie z sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystają wszystkie 
miejscowości z terenu gminy Pępowo, z tym, że miejscowość Czeluścin z SUW w Łagiewnikach 
w gm. Kobylin. Ponadto SUW w Pępowie zasila również miejscowość Gumienice  
w gm. Pogorzela, a SUW w Krzyżankach miejscowości Chwałkowo, Potarzyca i część Posadowa 
w gm. Krobia. 

Operatorem sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej jest Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z siedzibą w Strzelcach Wielkich 84, 63-820 
Piaski utworzony wspólnie z Gminami Krobia, Kobylin, Pogorzela i Pępowo.  Związkowi 
przekazane są zasoby infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalnia ścieków 
komunalnych w Pępowie. 

Podstawowe parametry dotyczące infrastruktury wodociągowej i sanitarnej są nastę-
pujące: 

a) długość sieci wodociągowej wynosi 98,17 km, 
b) długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 32,60 km, 
c) długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi ok. 12 km. 

Ścieki zbierane z terenu Gminy Pępowo siecią kanalizacji sanitarnej oraz taborem 
asenizacyjnych kierowane są do oczyszczalni ścieków w Pępowie. 
 
Gospodarka odpadami i odbiór odpadów 

 
Za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pępowo odpowiada Komunalny 

Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL) powołany do życia uchwałami rad gmin 
członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny 
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Zgromadzenie KZGRL ustaliło poprzez uchwałę stawki 
i metodę naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej 
wnoszenia. Opłata ta wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości, na których powstają 
odpady komunalne na rzecz KZGRL, który w zamian zapewnia odbieranie i zagospodarowanie 
tych odpadów za pośrednictwem przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu.  
 

Odpady na terenie gmin KZGRL są odbierane w sposób następujący: 
1) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych: 
2) bezpośrednio z nieruchomości niezamieszkałych: 
3) za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który znaj-
duje się przy ul. Dworcowej 1 w Pępowie, właściciele nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych mogą bezpłatnie oddać te odpady, których nie mogą wrzucać do koszy na 
śmieci.  
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Harmonogram i Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest dostępny 
na stronie internetowej www.kzgrl.pl. 
 
Utrzymanie porządku i pozostałe usługi komunalne 

 
Na terenie gminy Pępowo utrzymaniem czystości i porządku zajmuje się wydział służb 

technicznych funkcjonujący w ramach Urzędu Gminy. Zakres wykonywanych prac obejmuje 
m.in.: 

a) utrzymanie dróg, ulic i placów w okresie letnim, które polega na: 
- oczyszczaniu ulic, chodników i placów, 
- koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach wraz z ich zbieraniem, 
- zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych, 
- malowaniu i naprawie ławek ustawionych na terenie gminy i przy przystanku oraz  
   na skwerze zieleni, 
- usuwaniu zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości; 

b) prace wykonywane w okresie zimowym, takie jak: 
- odśnieżanie ulic oraz chodników przy budynkach gminnych, 
- zwalczanie gołoledzi, śliskości pośniegowej, 
- opróżnianie koszy ulicznych, 
- utrzymywanie w czystości ulic, chodników i placów. 

 
Szczegółowe zasady z zakresu przestrzegania porządku i czystości na terenie gminy, do 

przestrzegania których zobowiązane są wszystkie osoby fizyczne i prawne, określa uchwała nr 
XIX/115/2016 Rady Gminy Pępowo z dnia z dnia 29 sierpnia 2016 r.  
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8. POLITYKA SPOŁECZNA 
 
Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna to jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym 
zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, 
jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień  
i własnych środków. 

Najbardziej skuteczną metodą pomocy są formy aktywizacji społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej oraz zdrowotne formy wsparcia poszczególnych kategorii osób i środowisk 
rodzinnych w kryzysie. Realizując założenia systemu lokalnej polityki społecznej gmina 
Pępowo za priorytet uznaje współpracę, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu i realizacji 
programów z obszaru polityki społecznej.  

W 2020 r. pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie objęto 155 rodzin 
(w tym: ze świadczeń finansowych i rzeczowych 86 rodzin oraz 69 rodzin z pomocy wyłącznie 
w postaci pracy socjalnej).  

Objęcie pomocą – tj. przyznanie rodzinie świadczeń - poprzedzone było przeprowadzeniem 
przez pracownika socjalnego GOPS wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta 
(rodziny) uwzględniającego sytuację rodzinną, ekonomiczną, zawodową, zdrowotną, 
mieszkaniową oraz funkcjonowanie rodziny w środowisku.  
 
Udzielone formy pomocy w 2020 roku to: 
 
Zasiłki stałe – w okresie dwunastu miesięcy 2020 r. pomocą w formie zasiłków stałych objęto  
7 osób niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo. 
Razem wydano kwotę 39 479 zł, w tym: ze środków własnych kwotę 7 896 zł.;   
Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej wydano 
kwotę: 3 574 zł, w tym dotacja: 2 843 zł + środki własne: 731 zł. 
 
Zasiłki okresowe – pomocą w formie zasiłków okresowych w 2020 roku objęto 12 rodzin  
i wydatkowano na ten cel 33 398 zł, w tym środki własne: 3 345 zł. Świadczenia w postaci 
zasiłków okresowych otrzymały osoby i rodziny znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Najczęstszą przyczyną 
korzystania z tej formy pomocy były: brak możliwości zatrudnienia-bezrobocie, długotrwała 
choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzeniu gospodarstwa domowego (rodziny niepełne, wielodzietne). 
 
Zasiłek celowy i specjalny oraz pomoc w naturze – w 2020 roku wypłacono zasiłek celowy dla 
33 rodzin na kwotę 39 554 zł, zasiłki celowe przyznane zostały z przeznaczeniem na zakup 
leków, leczenia, opał, żywność i odzież, remont mieszkania, opłacenie dzieciom całodziennego 
wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach oraz zakupiono 
żywność dla osób przebywających na kwarantannie. 
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Program “Posiłek w szkole i w domu” – realizowany zgodnie z umową zawartą między Wójtem 
Gminy Pępowo, a Wojewodą Wielkopolskim, która określała 20% udział gminy w zadaniu. 
Celem programu jest przede wszystkim wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych  
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom 
jego pozbawionym. Na realizację programu w 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę: 81 679 zł 
z czego dotacja celowa Wojewody: wynosiła 63 679 zł, środki własne 18 000 zł.  
W ramach programu udzielono pomocy w postaci zakupu posiłku na łączną kwotę: 26 479 zł. 
Zakup posiłku był realizowany dla 27 dzieci w Szkole Podstawowej w Pępowie i Specjalnym 
Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Borzęciczkach, oraz dla 8 osób dorosłych w spółdzielni 
socjalnej KAMERDYNER z Krobi.  
W ramach programu udzielono również pomocy finansowej- zasiłku celowego na zakup 
żywności 28 rodzinom na łączną kwotę: 55 200 zł. 
 
Udzielono schronienia 3 osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej (interwencja 
kryzysowa, bezdomność). Opłacono pobyt w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Piaskach- 2 osobom (matka z dzieckiem) i pobyt w Domu Patronatu dla Bezdomnych  
w Warszawie – 1 osoba bezdomna, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały 
była gmina Pępowo. Łącznie wydatkowano na ten cel: 4 429 zł. 
 
Kierowanie osób do Domu Pomocy Społecznej i odpłatność za ich pobyt – w 2020 r. Gmina 
Pępowo opłacała pobyt w Domach Pomocy Społecznej 3 mieszkańcom; na realizację 
powyższego zadania wydatkowano kwotę 70 600 zł (gmina pokryła różnicę między kosztem 
utrzymania mieszkańca w DPS a 70% posiadanego dochodu własnego tego mieszkańca). 
 
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – tutejszy ośrodek realizuje ustawę o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Powyższa ustawa kładzie nacisk głównie na utrzymanie dzieci  
w ich naturalnym środowisku, czyli rodzinie. Pobyt dzieci w pieczy zastępczej finansowany jest 
ze środków własnych gminy. W roku 2020 gmina Pępowo poniosła koszty pobytu w pieczy 
zastępczej: 11 dzieci z 6 rodzin (tj. 2 osoby w domach dziecka w Bodzewie i Gostyniu oraz 
pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych), na łączną kwotę: 81 228 zł. 
 
Asystent rodziny – w roku 2020 pomocą asystenta rodziny objęto: 11 rodzin (w tym 23 dzieci).  
Całkowity koszt poniesiony na w/w zadanie w 2020roku wyniósł: 16 973 zł. 
W ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020” Gmina otrzymała dofinansowanie 
ze środków Funduszu Pracy: 425 zł.  
Pozostała kwota: 16 548 zł opłacona została ze środków własnych. 
 
 Usługi opiekuńcze – w 2020 r. świadczono na rzecz 4 rodzin. Pomocą tą objęto osoby 
w podeszłym wieku, schorowane i niepełnosprawne, niemogące samodzielnie funkcjonować 
i wymagające pomocy osoby drugiej przy codziennych czynnościach: 1 osoba samotnie 
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gospodarująca oraz 1 małżeństwo. Z pomocy usługowej skorzystały też 2 rodziny z dziećmi, 
które nie radziły sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego i miały trudności 
w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Usługi te miały na celu pomoc  
w codziennych czynnościach życiowych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, pielęgnację 
higieniczną oraz wsparcie matek w opiece i wychowaniu dzieci.  

Do pracy z w/w rodzinami zatrudnione były 2 opiekunki domowe (na umowę zlecenie) 
Koszt pomocy wyniósł: 10 795 zł. 

 

Świadczenia 

Świadczenie wychowawcze (500+) 
Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus w 2020 roku wydatkowano kwotę:  

7 007 202 zł. Pomocą objęto 741 rodziny, świadczenie wychowawcze trafiło do 1 243 dzieci  
z terenu gminy. 
 
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie 

Ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i rodzicielskich w roku 2020 skorzystało 319 
rodzin. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą z budżetu państwa. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 
dziecka. W 2020 roku prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwało rodzinom, w których dochód  
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 674 zł (764 zł - jeśli członkiem rodziny jest 
dziecko niepełnosprawne). 

W roku 2020 z zasiłków rodzinnych skorzystało 213 rodzin.  
Łączna kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wyniosła: 675 918 zł. 

Świadczenia opiekuńcze przyznawane są dla rodzin w których przynajmniej jeden 
z członków rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności.  
Wyróżnia się 4 rodzaje świadczeń opiekuńczych: 

1. Świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono dla 30 osób.  W 2020 roku kwota świadczenia 
pielęgnacyjnego wynosiła 1 831 zł miesięcznie. 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono dla 8 osób.  
Kwota wynosiła 620 zł miesięcznie. 

3. Zasiłek dla opiekuna w 2020 roku wypłacony został dla 4 osób w wysokości 620,00 zł 
miesięcznie. 

4. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacone dla 148 osób. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
wynosiła 215,84 zł miesięcznie. 

Łącznie na wypłatę świadczeń opiekuńczych wraz z opłaceniem składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 
opiekuńczy wydatkowano kwotę: 1 208 185 zł. 
 
 



28 

  
 

Świadczenie rodzicielskie 
Przysługuje ono rodzicom, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego z innego 

źródła. W przypadku urodzenia jednego dziecka można pobierać je przez rok. Świadczenie 
rodzicielskie przysługuje w wysokości: 1 000 zł miesięcznie. 

W roku 2020 ze świadczenia rodzicielskiego korzystało 20 osób na kwotę: 135 653 zł.  
Kwota ta pochodziła z budżetu państwa. 

 
Fundusz Alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu przysługują na dziecko, jeśli rodzic nie wywiązuje się z obowiązku 
płacenia na nie alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a egzekucja komornicza okazała się 
bezskuteczna. 

W roku 2020 świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 22 osobom na kwotę: 
104 250,00 zł. Pieniądze na wypłatę świadczeń gmina otrzymała z budżetu państwa. 

 
Program „Za życiem” 

Od 1 stycznia 2019 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do 
jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, 
poz. 1860 z późniejszymi zmianami). 
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. 
W 2020 roku w gminie Pępowo pomoc w tej formie wypłacona została 2 rodzinom na kwotę 
8 000,00 zł. 

 
“Dobry Start” 300+ 

Od 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program "Dobry start"(Dz.U. z 2019r.,poz. 
1343). Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego 
jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko, 
niezależnie od dochodów. Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł 
przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci 
niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat. Od 
sierpnia 2019 r. rozszerzony został krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół 
dla dorosłych i policealnych. "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w 
przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.  

W GOPS w Pępowie w roku 2020 złożono 527 wniosków o przyznanie prawa do 
świadczenia Dobry start. Na podstawie złożonych wniosków przyznano prawo do w/w 
świadczenia dla 756 uczniów. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 226 800 zł. 
Powyższe środki w całości pochodziły z budżetu państwa. 
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Pomoc materialna dla uczniów 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.  

 
Stypendium szkolne 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, spełniający ustawowe kryteria 
dochodowe (dochód nie może przekroczyć 528 zł/osobę). Wysokość stypendium przyznawana 
jest, zgodnie z ustawą w zależności od dochodu w rodzinie. 

Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Pępowo w 2020r w formie stypendiów objęto 43 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę  
w wysokości 35 637,60 zł, z czego: 

 z dotacji wydatkowano 28 510,08 zł,  
 natomiast ze środków własnych gminy 7 127,52 zł. 
 
W roku 2020 nie wypłacono zasiłku szkolnego, który przyznawany jest w związku ze 

zdarzeniem losowym. 
 

Instrumenty i zasoby lokalnej polityki senioralnej 
 

W gminie Pępowo realizowane jest świadczenie usług opiekuńczych w środowisku 
zamieszkania osób starszych i niesamodzielnych z uwzględnieniem ich stanu zdrowia  
i zdolności psychofizycznych. W 2020 r. usługami opiekuńczymi objęte zostały 2 rodziny 
seniorów. 

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, które 
we własnym zakresie, bądź korzystając z pomocy rodziny, nie są w stanie zaspokoić 
podstawowych potrzeb życiowych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz  
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

W październiku 2020 roku powstał Rządowy Program ,,Wspieraj Seniora”. Celem 
programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy  
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 
polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie stworzył lokalną bazę sklepów z terenu 
Gminy Pępowo, które deklarują bezpłatny dowóz żywności, artykułów drogeryjnych i środków 
higieny osobistej do mieszkania Seniorów – po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu 
towaru w sklepie. 

 Z powyższej usługi mogą również skorzystać osoby przebywające na kwarantannie  
i izolacji domowej. 
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Ochrona zdrowia 

Mieszkańcy Gminy Pępowo mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, którą 
świadczy Asklepios P.P., w ramach którego przyjmuje czterech lekarzy rodzinnych. Na terenie 
gminy działa również NZOZ Puls Zespół Pielęgniarek i położnej w ramach którego usługę 
świadczą dwie pielęgniarki środowiskowe, położna środowiskowa oraz pielęgniarka szkolna. 
Do infrastruktury zdrowotnej na terenie gminy Pępowo należą:  

 Przychodnia medycyny rodzinnej działająca w budynku stanowiącym własność gminy, 
gabinet pielęgniarek środowiskowych i położnej działający w budynku stanowiącym 
własność gminy, 

 apteka, 
 gabinet stomatologiczny. 

      
Zakres badań przeprowadzonych na terenie Gminy Pępowo w 2020 r. 
 

W 2020 roku na terenie Gminy Pępowo trzykrotnie przy pomocy mobilnych 
mammobusów, przeprowadzone zostały badania, w kierunku wykrywania raka piersi.   
Z bezpłatnego badania w ramach finansowanego przez NFZ populacyjnego programu 
wczesnego wykrywania raka piersi, mogły skorzystać panie w wieku 50-69 lat. Badanie objęte 
programem przysługuje raz na dwa lata.  

W 2020 roku przeprowadzono również badania profilaktyczne związane z wczesnym 
wykrywaniem chorób układu moczowo-płciowego u mężczyzn (badanie krwi na PSA dla 
mężczyzn od 50 roku życia). 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego zorganizowali 
bezpłatne, specjalistyczne badania laryngologiczne dla osób w wieku 40-65 lat, w ramach 
programu “Daj sobie szansę”. Każdy zainteresowany mógł indywidualnie zarejestrować się  
i skorzystać z badania. 

Ponadto w szkołach podległych Gminie Pępowo został przeprowadzony Ogólnopolski 
program profilaktyki czerniaka. W programie udział wzięli uczniowie klas siódmych i ósmych, 
którzy poszerzyli swoją wiedzę o istotne informacje związane z tą chorobą. 

 
Tabela 6.  Wykaz przeprowadzonych badań na terenie Gminy 

Lp.  Rodzaj przeprowadzonego badania Data 
przeprowadzonego 

badania 
1 MAMMOGRAFIA 17.03.2020 
2 MAMMOGRAFIA 19.08.2020 
3 MAMMOGRAFIA 22.08.2020 
4 PSA 07.10.2020 
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Tabela 7. Wykaz automatycznych defibrylatorów (AED) znajdujących się na terenie Gminy  

Lp. Miejscowość 
Lokalizacja 

Dostępność 
Nazwa obiektu Adres 

1. Babkowice Remiza OSP Babkowice 42 w budynku 
2. Pępowo Remiza OSP ul. St. Nadstawek 1C w budynku 
3. Pępowo “KWIECIŃSCY” 

Ośrodek  
Szkolenia,  
Biuro Usług  
BHP I P.POŻ 

Pępowo ul. M. Orłonia 
1a 

w budynku 

 

Tabela 8. Wykaz prywatnych aptek działających na terenie Gminy Pępowo w roku 2020 

Lp. Nazwa placówki Adres placówki 

1 Apteka Calamus ul. M. Orłonia 1a, 63-830 Pępowo 
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9. POLTYKA PRORODZINNA 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
 

Od 2014 roku, zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, Gmina Pępowo realizuje zadanie 
związane z jej obsługą. Jest to system zniżek dla rodzin liczących przynajmniej troje dzieci. Jej 
posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju.  

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodów. Rodzice mogą korzystać  
z karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub 
szkole wyższej, maksymalnie do 25 roku życia.  

W 2020 roku w gminie Pępowo 14 rodzinom wielodzietnym wydano 46 Kart Dużej Rodziny.  
 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 

Gmina Pępowo przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych realizuje działania skierowane na profilaktykę oraz na wszechstronną pomoc 
dla rodzin. Jednym z tych działań jest Punkt Konsultacyjny udzielający bezpłatnej pomocy 
mieszkańcom gminy Pępowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferujący pomoc 
specjalistów: terapeuty ds. uzależnień i psychologa. Z poradnictwa specjalistycznego korzysta 
ponad 56 osób.  

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie koncentruje się wokół obszarów: 
profilaktyka, edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 
oddziaływanie na osoby stosujące przemoc. Realizacją tych inicjatyw zajmuje się między 
innymi Zespół Interdyscyplinarny prowadzący procedury „Niebieskiej Karty”. 

W 2020 r do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 8 „Niebieskich kart” (7  założonych 
przez Policję i 1 przez GOPS w Pępowie). W tym celu powołano 8 grup roboczych do pracy 
z ofiarami przemocy i sprawcami stosującymi przemoc, które odbyły 14 posiedzeń. 
 
Zezwolenia na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych 

Zgodnie z ustawą, limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pępowo ustalone 
zostały uchwałą Rady Gminy. Rada Gminy w Pępowie dnia 18 czerwca 2018 roku podjęła 
uchwałę nr XXXVII/233/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pępowo miejsc 
sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w sprzedaży tych napojów a także 
uchwałę nr XXXVII/232/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Pępowo. 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pępowo (stan na 31.12.2020) wygląda następująco: 

 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz 
piwa, 
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 40 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkohol 
(z wyjątkiem piwa), 

 40 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pępowo (stan na 31.12.2020) wygląda następująco: 

 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz 
piwa, 

 40 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), 

 40 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
 
Tabela 9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020. 

POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (DETAL) W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA) 

do 4,5% 
alk. oraz 

piwa 
(A) 

od 4,5 do 18% 
alk. z 

wyjątkiem 
piwa 
(B) 

powyżej 18% 
alkoholu 

(C) 

do 4,5% 
alk. oraz 

piwa 
(A) 

od 4,5 do 
18% alk. z 
wyjątkiem 

piwa 
(B) 

powyżej 18% 
alkoholu 

(C) 

5 5 7 0 0 0 

 
 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy 
Pępowo na 2020 rok oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy 
Pępowo na 2020 rok 
  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyła na gminę 
zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania te 
zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
terenie gminy Pępowo na 2020 rok, przyjętym przez Radę Gminy Pępowo uchwałą  
nr XIII/104/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. Takie same zadania nałożyła na gminę ustawa  
o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania z tego zakresu zostały określone w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Pępowo na 2020 rok i przyjęte przez 
Radę Gminy Pępowo uchwałą nr XIII/105/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. Obydwie uchwały 
zostały odpowiednio znowelizowane uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia  
17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/104/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia  
20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych gminy Pępowo na 2020 rok oraz uchwałą nr XIX/147/2020 Rady Gminy Pępowo 
z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pępowo  
z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii na 
terenie gminy Pępowo na 2020 rok. Ponadto uchwała nr XX/150/2020 Rady Gminy Pępowo  
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pępowo  
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z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii na 
terenie gminy Pępowo na 2020 rok.   

Realizacją programów zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy Pępowo. Komisja realizowała swoje zadania  
m. in. poprzez: prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz członkami ich 
rodzin. Osoby te komisja kierowała na badania do biegłego psychologa w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wydania opinii w sprawie leczenia odwykowego lub do punktu 
konsultacyjnego, a w przypadku konieczności kierowała wnioski do sądu o zastosowanie 
przymusowego leczenia odwykowego. 

W 2020 roku w punkcie konsultacyjnym udzielono łącznie 200 porad dla 52 osób,  
w tym: 61 porad osobom z problemem alkoholowym, 43 porady dorosłym członkom rodziny 
osoby z problemem alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA). Dnia 30 sierpnia 2020 r. 
podczas mszy świętej w naszych kościołach swoje świadectwo życia przekazał Pan Julian, 
alkoholik z długoletnią abstynencją. Tematem wykładu było: "Jak bronić się przed 
uzależnieniem od alkoholu”.  

 Ponadto zostały dofinansowane zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym basen 
oraz programy profilaktyczne (świetlica) w szkołach, a także działania na rzecz dożywiania 
dzieci. Komisja opiniowała także wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Poza tym GKRPA  
w Pępowie zaopiniowała negatywnie wniosek o zniesienie ograniczeń czasowych sprzedaży 
alkoholu. Na terenie gminy Pępowo aktualnie obowiązuje uchwała Nr XXXVII/233/2018 Rady 
Gminy Pępowo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy 
Pępowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w sprzedaży 
tych napojów ograniczona została na terenie gminy Pępowo nocna sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, poprzez zakaz sprzedaży 
w godzinach od 2200 do 600.          

Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja współpracowała m. in. z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Pępowie, Szkołą Podstawową w Pępowie i Szkołą Podstawową  
w Skoraszewicach, biegłym psychologiem, Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 
w Piaskach, Policją, Kuratorami Sądowymi działającymi przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu, 
Zespołem Interdyscyplinarnym w Pępowie.  

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pępowie wyposażono  
w niezbędny sprzęt elektroniczny, tj. notebook/laptop z myszką bezprzewodową. 
  Zakupiono pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” oraz „Przyjazna profilaktyka”,  
tj. multimedialne pakiety: „W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno” oraz „Myślę  
i jeżdżę trzeźwo”, „Ubezpieczeni przez rodziców”, „Po stronie mocy, przeciwko przemocy”,  
a także profesjonalne autorskie nagranie audiowizualne w teatrze na nośniku pendrive „Strach 
ma wielkie oczy”. 

W ramach kształcenia zawodowego nauczycieli zrealizowano szkolenie realizatorów 
programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych (PARPA) pn. „Unplugged” wraz z kompletem materiałów niezbędnych do 
realizacji programu w zespołach klasowych.   

W ramach projektu pn. „Wspieranie placówek działających w obszarze profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na rzecz członków rodzin  
z problemem alkoholowym i przemocy” PARPA nieodpłatnie przekazała GKRPA w Pępowie 
pakiety materiałów edukacyjnych zawierających broszury i ulotki do rozdysponowania  
w szkołach oraz wśród przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.   

Zrealizowano kontrolę i terenowe szkolenie wraz z audytem „tajemniczego klienta”  
w punktach sprzedaży alkoholu, tj. w sklepach z alkoholem i punktach gastronomicznych 
znajdujących się na terenie Gminy Pępowo.  

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 
roku planowano kwotę 71 000,00 zł, a wydatkowano 54 373,38 zł, tj. 76,58 % planu.  
Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 zaplanowano kwotę  
65 082,59 zł, a wydatkowano 37 162,64 zł, tj. 57,10 % planu. 

W 2020 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania 
narkomanii sfinansowano: zestaw zabawowy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej  
w Skoraszewicach, w którego skład wchodzą: wieże, ślizg metalowy, ścianka wspinaczkowa, 
pomost wiszący, pomost rurowy, trap oraz gra „kółko i krzyżyk”, został wykonany  
w najwyższym dostępnym standardzie (metal zabezpieczony antykorozyjnie i malowany 
proszkowo + HDPE), a jego koszt to 26 660,25 zł brutto. Elementy nośne trampoliny również 
wykonano z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, natomiast mata zrobiona jest  
z elementów poliamidowych nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Osłona 
poliuretanowo-gumowa, która zakrywa górną część urządzenia, wystaje kilka centymetrów 
poza konstrukcję metalową. Koszt trampoliny to 7 109,40 zł brutto. Obydwa urządzenia 
posiadają atesty bezpieczeństwa dla urządzeń publicznych rekreacyjnych. 
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Plac zabaw w Skoraszewicach 

 

 
Trampolina w Skoraszewicach 
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10. OŚWIATA  
 

Oddziały przedszkolne 

Na terenie gminy Pępowo funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie funkcjonuje 8 oddziałów 
przedszkolnych, natomiast w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  
w Skoraszewicach funkcjonują 2 oddziały przedszkolne. Na terenie Gminy Pępowo działał 
również Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Smerfów”, który od stycznia 2021 został 
przekształcony w Niepubliczne Przedszkole.  

Łączna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2020 r. 
(raport SIO – Systemu) wyniosła: 

Tabela 10. Liczba dzieci wg wieku – stan na 30 września 2020 r. (raport SIO) 

Rok urodzenia Oddziały 
przedszkolne 

Pępowo 
30.09.2020 r. 

Oddziały 
przedszkolne 
Skoraszewice 
30.09.2020 r. 

Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny 
30.09.2020 r. 

Dzieci 6- letnie 52 6 2 
Dzieci poniżej 6 lat 125 39 15 

Razem 177 45 17 

Szkoły podstawowe  

W roku 2020 Gmina Pępowo prowadziła dwie szkoły podstawowe ośmioklasowe:  

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie, 
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. 

 
Łączna liczba uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo 

wg stanu na dzień 30 września 2020 r., zgodnie z raportem z Systemu Informacji Oświatowej 
wyniosła: 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie – 397 uczniów, 
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach – 125 

uczniów. 
 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej 
oświaty w tym wyposażenia w sprzęt szkolny. Systematycznie wzbogacana jest baza 
dydaktyczna w postaci drobnego sprzętu sportowego np.: piłki, siatki, krążki. Stały dostęp 
szkół do Internetu.  

Szkoły poprzez Gminę Pępowo brały udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, który 
ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej  
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w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego w danej szkole. W roku szkolnym 2019/2020 w związku  
z wystąpieniem pandemii koronawirusa, Gmina Pępowo skorzystała z możliwości i w ramach 
programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupiła 51 laptopów oraz 8 nagrywarek 
zewnętrznych. Sprzęt został przekazany do szkół i wykorzystany przez uczniów i nauczycieli do 
nauki zdalnej, gdzie po zakończeniu pandemii pozostanie na ich wyposażeniu. 

Wyniki nauczania w szkołach podstawowych na obszarze gminy Pępowo utrzymują się na 
poziomie dobrym. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z roku 2020 w 9-stopniowej skali staninowej wypadają na 
poziomie średnim.  

Na tle 7 gmin w powiecie gostyńskim gmina Pępowo znajduje się w rankingu wyników na 
drugiej pozycji z języka polskiego i matematyki (lepiej od nas wypadła tylko gmina Gostyń). 

W zakresie wyników egzaminu z języka angielskiego gmina Pępowo jest na pierwszej 
pozycji w powiecie gostyńskim.  

Gmina Pępowo zapewnia uczniom szkół podstawowych dowozy do szkół, z których  
w roku szkolnym 2019/2020 korzystało 401 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 
– 376 uczniów. Wydatki na realizację tego zadania systematycznie rosną. W roku 2020 
wyniosły 202 587,22 zł.  
 
 
Struktura zatrudnienia nauczycieli 

 

Tabela 11. Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020. 

Szkoły publiczne 

L.P. Nazwa jednostki Struktura zatrudnienia 

ogółem nauczyciele pozostali 

1 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wlkp. w Skoraszewicach  

32 25 7 

2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Pępowie 

76 55 21 

Razem 108 80 28 

 
 Urlopy związane z macierzyństwem: 2 osoby 
 Zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni: 3 osoby                                                              
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Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

Tabela 12. Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020.  

L.P. Nazwa jednostki Struktura zatrudnienia 

ogółem w tym 
niepełnozatrudnieni 

1 Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
KRAINA SMERFÓW  

2 0 

Razem 2 0 

 

 

System doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020  
przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 13. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020.  

Wyszczególnienie        2019 Plan 2020 

w złotych 
1. Przedszkole + 

Szkoła podstawowa 
27.501,73 37.410,00 

2 Gimnazjum 270,48 - 

Razem - nakłady 27.772,21 37.410,00 

 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że obecnie wszyscy 
nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje, a większość z nich posiada już kwalifikacje do 
nauczania, prowadzenia co najmniej dwóch przedmiotów, zajęć. Jest też grupa nauczycieli 
posiadających uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów. 
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Tabela 14. Nauczyciele uczący /doskonalący się poprzez naukę na uczelniach wyższych. 

Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 
 

 Formy 
doskonalenia 
zawodowego 
finansowane przez 
szkołę  

Studia podyplomowe: 
 Wczesne nauczanie 

języka obcego  
 Terapia pedagogiczna 
 Doradztwo zawodowe 

Oligofrenopedagogika 
 Logopedia 

Kurs języka angielskiego 

 
7  
  
  
 
 

 
4 

Krótkie formy doskonalenia 
(szkolenia 1-/2-dniowe) 

16 osób (26 szkoleń) 

 Razem 
 

 7 osób - studia 
podyplomowe 

 4 osoby kurs 
doskonalący 

 16 osób - krótkie formy 
doskonalące 

 

Tabela zawiera informacje dotyczące płatnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, z jakich korzystali nauczyciele. Ponadto, wielu nauczycieli uczestniczyło   
w krótkich formach doskonalenia zawodowego, takich jak: kursy, szkolenia, warsztaty, 
seminaria.  

Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie 
bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 
15 i tabela nr 16. 
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Tabela 15. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Pępowie. 

  Poziom wykształcenia (w osobach) 
  Wyższe 

magisterskie               
z 
przygotowanie
m 
pedagogicznym 

licencjat Studium 
Nauczycielskie 

inne Razem 

2019 % ogółu 2020 % 
ogółu 

2020 % 
ogółu 

2020 % 
ogół
u 

2020 

przedszkole 5 100,00 - - - - - - 5 
nauczyciele 
klas „0” 

2 100,00 - - - - - - 2 

szkoła 
podstawowa 

46 96,00 2 4,0 - - - - 48 

Razem 53 96,36 2 3,64 - - - -    55 
 

Prawie cała kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe magisterskie 
z przygotowaniem pedagogicznym (53 osoby); tylko 2 nauczycieli ma wykształcenie wyższe 
zawodowe bez stopnia magistra. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli 
pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. 

 

Tabela 16. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku 2020 w szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. 

  WMPP* LICENCJAT INNE Razem 
2018/2
019 

% ogółu 2018/2
019 

% ogółu 2018/2
019 

%ogółu % ogółu 2018/2
019 

P 2 100% --- --- --- --- --- 2 
SP 23 100% --- --- --- --- --- 23 
Razem 25       --- --- --- 25 

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiada 100% 
zatrudnionych. 
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Programy profilaktyczne realizowane w szkołach: 

1. Pogadanki z policjantami na temat bezpieczeństwa. 
2. Minikonferencja „Taste of Eurodesk”. 
3. „Bicie rekordu w pierwszej pomocy”. Koordynowanie i zorganizowanie akcji  

w udzielaniu pierwszej pomocy. Zaproszenie ratowników medycznych, strażaków  
z ochotniczej straży pożarnej w Pępowie. 

4. Zajęcia profilaktyczne w klasie 6a, dotyczące tematu „Wyloguj się z sieci”. 
5. Spotkania dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej z leśnikiem p. Maciejem Kubasem. 
6. „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. Zajęcia na temat szkodliwości e-papierosów 

prowadzone przez pracownika Sanepid – u p. Lidię Zaremba. 
7. Spotkania Mikołajkowe dzieci i rodziców, pieczenie pierników, gry i zabawy oraz 

spotkania ze św. Mikołajem. 
8. Festyn charytatywny „II Mikołajki Gminne”. 
9. Cykl spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli z sędzią Anną Marią Wesołowską. 
10. Spotkania z doradcą zawodowym z PPP dotyczące orientacji zawodowej w edukacji 

wczesnoszkolnej. 
11. Koncerty Łódzkiego Biura „Wirtuoz”. 
12. Ankieta „Monitorowanie stanu psychicznego uczniów podczas pandemii”. 
13. W ramach profilaktyki i wsparcia rodziców w okresie pandemii wysyłano informacje 

do rodziców uczniów z klas 1-8 na następujące tematy:  
a. Jak rozmawiać z dziećmi nt. koronawirusa. 
b. Organizowanie dzieciom warunków do nauki w domu, motywowanie do 

nauki, bezpieczeństwo w sieci. 
c. Wzmacnianie koncentracji uwagi u uczniów podczas nauczania zdalnego. 
d. Jak zadbać o zdrowie psychiczne swoje i dziecka w czasie pandemii. 
e. Higiena cyfrowa uczniów w okresie pandemii (profilaktyka uzależnień). 
f. Informator dla rodziców kl.8. „Jak wesprzeć ósmoklasistę w ostatnich 

przygotowaniach do egzaminu”.  
g. Zaproszenie na konsultacje on-line z pedagogiem i psychologiem. 

14. Bajki terapeutyczne. 
15. Profilaktyka czerniaka – materiały informacyjne dla uczniów klasy VIII. przygotowanie 

informacji z zakresu profilaktyki na stronie szkoły w zakładce Pedagog poleca. 
16. Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe dla uczniów 

i nauczycieli. 
17. MAMO, TATO, CO WY NA TO? – programem objęto dzieci 6-letnie i ich rodziców  

–program mający na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców i dzieci na temat 
wybranych elementów zdrowego stylu życia, w tym: prawidłowego żywienia; otyłości; 
wad: postawy, słuchu, wzroku; szczepień ochronnych, bezpieczeństwa  
w życiu codziennym w drodze do szkoły i w szkole, a także higieny osobistej, jamy 
ustnej, nauki itp. 

18. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS - programem objęto dzieci 5-letnie – program mający 
na celu wzrost świadomości rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na 
dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie  
w sytuacjach przebywania w zadymionych pomieszczeniach lub w obecności palących 
dorosłych. 
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Stypendium Wójta Gminy Pępowo 
 

W ramach wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Wójt Gminy Pępowo przyznaje 
stypendium absolwentom szkół średnich. Nagradzani są uczniowie, którzy osiągnęli wybitne 
wyniki w nauce, ponadto planują kontynuację kształcenia w szkołach wyższych. Nagradzani są 
wyłącznie uczniowie będący stałymi mieszkańcami Gminy Pępowo. W roku 2020 stypendium 
Wójta otrzymało 4 absolwentów na łączną kwotę 1000,00 zł. Osoba, która zdobyła największą 
liczbę punktów otrzymała nagrodę w wysokości 700,00 zł, natomiast trzy pozostałe otrzymały 
kartę podarunkową w wysokości 100,00 zł. 
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 
Programem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika obejmowani 

są pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu 
praktycznego przygotowania zawodowego.  Dofinansowanie to przyznawane jest na wniosek 
pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym młodociany pracownik 
pozytywnie zda egzamin.   Przysługujące pracodawcy dofinansowanie wynosi:  

 w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym  
36 miesięcy (w okresie krótszym, kwota wypłacana jest proporcjonalnie),  

 w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny 
miesiąc kształcenia.  

 
W roku 2020 w Urzędzie Gminy Pępowo złożono 16 wniosków o dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników, którzy zameldowani są lub zamieszkują na terenie 
gminy Pępowo, na łączną kwotę 128 734,81 zł. 
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11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
Współpraca z Policją 

 
  Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Pępowo czuwa Policja i Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Posterunek Policji mieści się w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 32. 

 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
 

Zarządzeniem wójta w gminie Pępowo powołano Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (GCZK) oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, które działają (GZZK) na 
podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590).  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem pomocniczym Wójta Gminy 
Pępowo. Zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań oraz podejmowanie działań 
zmierzających do zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji zagrożenia życia i zdrowia 
oraz mienia i środowiska. Zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest 
monitorowanie i kierowanie akcją ratowniczą i odbudową na obszarze gminy jako następstw 
katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalności człowieka oraz realizowanie polityki 
informacyjnej w sytuacjach kryzysowych. 
 
Systemy ostrzegania i alarmowania 

 
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony 

cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania 
zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania (SOA). Członkowie GCZK pełnią całodobowe dyżury 
w sytuacjach kryzysowych w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania 
prowadzonych czynności. Funkcjonuje telefon alarmowy oraz utworzono system 
powiadamiania SMS o mogących wystąpić niebezpiecznych zjawiskach dla służb, sołectw  
i zakładów pracy. Wójt Gminy Pępowo zapewnia całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem 
Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA) na tutejszym terenie. 
 
Ochrona Przeciwpożarowa, Infrastruktura i stan osobowy OSP 

Obiekty OSP – remizy strażackie.  

Remizy strażackie znajdują się w miejscowościach: Babkowice, Czeluścin, Gębice, 
Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, Pasierby, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, 
Wilkonice.  

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pępowo działa 12 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:  

 3 Jednostki Typu „S”: Pępowo, Babkowice i Siedlec, 
 9 Jednostek Typu „M”: Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, 

Pasierby, Skoraszewice i Wilkonice. 
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OSP Pępowo i OSP Babkowice to jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego (KSRG). 

 
W jednostkach OSP w gminie zrzeszonych jest 750 członków: 

 Zwyczajnych: 300  
 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 70 
 Wspierających: 380 

Sieć placówek związanych z funkcjonowaniem straży pożarnej w pełni zaspakaja potrzeby 
mieszkańców.  

 
Wyposażenie jednostek 
 
Średni samochód bojowy 3 szt.  
 - OSP Pępowo –  samochód marki Renault 
 - OSP Babkowice – samochód marki STAR-MAN 
 - OSP Siedlec – samochód marki STAR 

 
Lekki samochód bojowy 3 szt.  
- OSP Pępowo – samochód marki Mercedes-Benz 
- OSP Pępowo – samochód marki FORD 
- OSP Babkowice – samochód marki ŻUK 

 
Samochód operacyjny 1szt.  
- OSP Pępowo – Opel Astra 

 
Sprzęt hydrauliczny + torba ratownicza posiadają dwie jednostki OSP: 
-  Pępowo – „LUKAS” + torba ratownicza + defibrylator 
-  Babkowice – „LUKAS” + torba ratownicza + defibrylator 

 
Jednostki OSP na swym wyposażeniu posiadają także:  
motopompy M 800, motopompy pływające NIAGARA, motopompy szlamowe, agregaty 
prądotwórcze, wentylatory oddymiające, piły do drewna (wszystkie jednostki), piły do stali  
i betonu oraz wiele innego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych, a także umundurowanie specjalne i wyjściowe. 
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Udział w zdarzeniach jednostek OSP Gminy Pępowo w okresie od 01.01 do 31.12.2020 r. 
 
Zdarzeń ogółem: 75 
Pożary: 9 
Miejscowe zagrożenia: 65 
Alarmy fałszywe: 1 
 
Tabela 17. Udział jednostek OSP w zdarzeniach włączonych do KSRG w 2020 r. 

Nazwa OSP w KSRG pożary miejscowe 
zagrożenia 

alarmy 
fałszywe 

Łącznie 
zdarzeń 

Pępowo 7 52 1 60 
Babkowice 2 13 0 15 

 
 

Dotacje z Komendy Głównej PSP dla jednostek OSP 
 

W roku 2020 wyniosły one 54 370 zł na zakup mundurów dla OSP Pępowo 32 370 zł oraz 
na remont remizy dla OSP Siedlec – 22 000 zł. 
 
Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
 

W roku 2020 wyniosły one 26 000 zł na zakup mundurów dla OSP Pępowo. 
 
Dotacje z ,,Działaj lokalnie 2020” 
 

W roku 2020 wyniosły one 6 000 zł na zakup hełmów dla OSP Pępowo. 
 

Z budżetu Gminy Pępowo na utrzymanie działalności przeciwpożarowej w roku 2020 
wydatkowano z budżetu gminy 94 288,48 złotych. Na koszty składają się nie tylko zakupy 
sprzętu, ale opłaty związane z zakupem energii i wody, remontami, legalizacja, kosztami umów 
i innymi mającymi wpływ na gotowość bojową OSP. 
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12. KULTURA, SPORT I REKREACJA 

Obiekty kulturalne 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie, 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie, 
 Świetlice wiejskie w miejscowościach: Babkowice, Czeluścin, Gębice, Kościuszkowo, 

Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, Pasierby, Siedlec, Skoraszewice, 
Wilkonice. 

Obiekty sportowe i rekreacyjne  

 stadion sportowy w Pępowie, który posiada:  
▫ pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, 
▫ boisko treningowe, 
▫ bieżnię, 
▫ kort tenisowy, 
▫ budynek zaplecza socjalnego dla zawodników. 

  boisko ORLIK, które posiada: 
▫ boisko piłkarskie, 
▫ boisko wielofunkcyjne, 
▫ zaplecze sanitarno- szatniowe. 

  boisko wielofunkcyjne w Skoraszewicach, które posiada: 
 boisko do koszykówki, 
 boisko do siatkówki, 
 kort tenisowy, 
 boisko do piłki nożnej. 

 cztery place zabaw znajdujące się w Pępowie: ul. Mycielskiego ul.  Krótka, ul. 1 Maja 
oraz ul. St. Nadstawek  

 
 place zabaw dla dzieci, nad którymi nadzór sprawuje Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 

i Aktywności Lokalnej we współpracy z sołtysami wsi: Babkowice, Czeluścin,  
Gębice – 2 szt., Kościuszkowo, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, 
Pasierby, Pępowo – 4 szt., Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie działa jako samorządowa instytucja kultury przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie od lipca 2016 r. i służy zaspokajaniu potrzeb 
czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych. Uczestniczy również  
w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy.  

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1949 roku, wówczas swoją siedzibę miała  
w tzw.,,Gromadzkiej”, w starym Domu Kultury. W 1977 r. została przeniesiona do jednego  
z pomieszczeń Urzędu Gminy. Od 2003 roku siedziba biblioteki została ulokowana w Centrum 
Sportowo-Kulturalnym (obecnie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej   

Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie zatrudnia dwóch pracowników  
z wykształceniem bibliotecznym (na pełnym etacie jeden pracownik).  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie jest organizatorem spotkań okolicznościowych, 
lekcji bibliotecznych, warsztatów manualno-plastycznych. Biblioteka bierze udział w akcjach 
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społeczno-czytelniczych np. „Cała Polska czyta dzieciom” czy „Światowy Dzień Pluszowego 
Misia” – zaproszone są wówczas do czytania i współpracy osoby z zewnątrz, znane  
w środowisku lokalnym. Dla czytelników organizowane są także spotkania autorskie  
z popularnymi i poczytnymi autorami a także z ciekawymi osobami,  
np. podróżnikami czy regionalistami.  

 
Tabela 18. Biblioteka w liczbach 

 
LP. 

 
INFORMACJE OGÓLNE  2020 rok 

 
PĘPOWO 

1. KSIĘGOZBIÓR - ogółem 
(zbiory biblioteczne) 
Literatura dla dzieci i młodzieży 
Literatura dla dorosłych 
Literatura popularno-naukowa 

21 276 książek 
 
4 725 wol. 
9 774 wol. 
6 777 wol. 

2. KSIĄŻKI – zakup ogółem 
 
- ze środków budżetowych 
- ze środków Biblioteki Narodowej 

558 wol. 
 
338 wol. 
220 wol. 

3. KWOTY (budżet + BN) 
(wydano na zakup książek) 
- wydano z budżetu 
- wydano ze środków BN 

13 343 zł. 
 
8 767 zł. 
4 576 zł. 

4. Czasopisma 
 

19 tytułów 

5. Liczba zarejestrowanych czytelników 591 czytelników 
 

6. Wypożyczenia zbiorów: 
 
Literatura dla dzieci i młodzieży 
Literatura dla dorosłych 
Literatura popularno-naukowa 

 8 546 książek 
 
2 838 książek 
4 654 książek 
1 054 książki 

 
Finanse i dofinansowanie dla Gminnej Biblioteki w Pępowie 
  

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w roku 2020 dotacje: w kwocie 5 000,00 na 
podstawie umowy Nr BN/3046/2019 z dnia 09.09.2019 r. ze środków finansowych 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach 
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 

Ogółem w 2020 roku zakupiono 558 pozycji książkowych dla biblioteki w Pępowie na 
kwotę 13 343 złotych (budżet+BN). 
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Tabela 19. Działalność kulturalna oraz oferta Gminnej Biblioteki Publicznej w Pępowie 
skierowana do dzieci i młodzieży w roku 2020. 
 
Lp. TEMAT  CELE 
1. Ferie w bibliotece:  

 
(zajęcia manualno-plastyczne ph. 
Przywoływanie zimy, czytanie i 
poznawanie świata bajek, oglądanie 
nowości wydawniczych, zabawa słowem, 
interpretacja przysłów i ich dokańczanie, 
zagadki tematyczne, rebusy  
i krzyżówki, a także gry planszowe, 
kolorowanki  
i puzzle)  

- doskonalenie umiejętności czytania  
ze zrozumieniem 
- rozwijanie wyobraźni czytelniczej  
i twórczej  
- doskonalenie umiejętności pracy  
w grupie i kontakt z rówieśnikami 

2. Zajęcia z okazji Święta Zakochanych - rozwijanie twórczego i logicznego 
myślenia 
- praca w grupach z rówieśnikami 
- budowanie relacji interpersonalnych 

3. Konkurs czytelniczy na najaktywniejszego 
czytelnika 2020 roku 

 
 

-pobudzanie zainteresowań czytelniczych 
- popularyzacja czytania 
wśród młodzieży 
- wyrabianie i kształtowanie 
wyobraźni czytelniczej 
- rozwijanie potrzeby  
czytania w życiu 
- wyrabianie i przekazywanie 
swoich przemyśleń na dany 
temat 

4. Światowy Dzień Poety 

 

Wystawa i prezentacja twórczości 
lokalnego poety Ireneusza Szafranka 

- poznanie twórczości  
lokalnego pisarza 
- kształtowanie wrażliwości 
czytelniczej  
- prezentacja fragmentów  
poezji 

5. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - kształtowanie wrażliwości  
czytelniczej 
-oswajanie najmłodszych z biblioteką 
- uczenie się zasad  
poszanowania i  
obchodzenia się z książką 

6. XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  - „oswajanie się” z biblioteką 
- doskonalenie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem 
- rozwijanie wyobraźni 
czytelniczej i twórczej  
- doskonalenie logicznego  
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myślenia 
-zapoznanie się z pracą w bibliotece 
- poznanie twórczości Tuwima 

7. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  
(przyłączenie się do akcji ,,Cała Polska 
czyta dzieciom”) 
 
(zaproszeni goście czytają dzieciom bajki, 
książki wybierane przez dzieci i oglądają 
nowości wydawnicze) 

- poznanie i utrwalenie  
twórczości znanych polskich 
pisarzy i poetów dla dzieci 
- doskonalenie umiejętności 
słuchania ze zrozumieniem 
- rozwijanie wyobraźni  
twórczej i czytelniczej 
- oferowanie dużego wyboru książeczek 
dziecięcych 

8. Narodowe Czytanie 
 
(,,Balladyna” – wystawa) 

- zapoznanie z ,,Balladyną” 
-partnerstwo w ogólnopolskim programie 
Narodowego czytania  

9. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
 
(odwiedzenie przedszkola i głośne czytanie 
dzieciom) 

- promocja czytelnictwa i biblioteki 
- rozwijanie wyobraźni  
czytelniczej  

10. Spotkanie literacko-wigilijne 

 

(spotkanie dla najmłodszych, śpiewanie 
kolędy, panel dyskusyjny o tradycjach 
Bożonarodzeniowych, prace plastyczne – 
aniołek, wysłuchanie tekstu książki 
„Opowieść wigilijna” 

- promocja czytelnictwa 
- spotkanie ze św. Mikołajem 
- rozwój ciekawości czytelniczej 

 
 

Osiągnięcia biblioteki w roku 2020  
 

1. Systematyczne wzbogacanie księgozbiorów bibliotecznych, zwłaszcza o nowości 
wydawnicze promowane w czasopismach, mediach i na portalach społecznościowych,  

2. zwiększenie liczby czytelników uczęszczających na spotkania autorskie, a także szersze 
zainteresowanie mieszkańców tego typu spotkaniami, 

3. ścisła współpraca z nauczycielkami wychowania przedszkolnego i pracownikami 
zatrudnionymi w świetlicy szkolnej, które przychodzą na cykliczne zajęcia do biblioteki, 
współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami (Uniwersytet III Wieku), 

4. doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki – szkolenia odbywające się  
w siedzibie biblioteki powiatowej w Rawiczu, 

5. organizowanie zajęć feryjnych, wakacyjnych i okolicznościowych dla dzieci, 
6. zorganizowanie i przeprowadzeni nowego konkursu czytelniczego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie 
 
Organizacja i infrastruktura 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie jest samorządową instytucją kultury realizującą swoje 
statutowe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki na terenie gminy Pępowo 
zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 
października 1991 r. Placówka została utworzona w 2016 roku. W skład Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej wchodzą: dom kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. 
Gmina oddała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w użyczenie budynek zlokalizowany w Pępowie 
przy ul. Stanisławy Nadstawek 1a z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności 
statutowej. 

Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie prowadzi wielokierunkową działalność dostosowaną 
do potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska. Bada, rozwija i zaspokaja potrzeby kulturalne 
mieszkańców. Tworzy wartości kulturalne i przygotowuje do ich odbioru. Podstawowym 
celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności 
rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i 
promowanie kultury lokalnej w kraju i zagranicą. 

Szerokie spektrum działalności GOK wynika z konieczności pełnienia w środowisku 
wielorakich funkcji, począwszy od rozrywkowej poprzez edukacyjną aż po usługową. 

 
Kadrę Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie tworzą: 
- dyrektor GOK Pępowo, 
- dwóch instruktorów ds. kultury i sportu, 
- dwóch bibliotekarzy, 
- sprzątaczka. 

 
Według statystyk prowadzonych przez jednostkę rok 2020 r. ze względu na pandemię oraz 

nałożone obostrzenia był zdecydowanie uboższy w organizację imprez i działalność statutową. 
GOK w Pępowie był organizatorem i współorganizatorem około 30 różnego rodzaju imprez, w 
których wzięło udział ponad 5 tys. osób. Najważniejsze z nich, to: 

 koncerty (w tym koncerty on-line)  6 (2700 osób) 
 wycieczki rowerowe i wyjazdy 3 (600 osób) 
 przeglądy artystyczne 2 (410 osób) 
 pokazy teatralne 4 (350 osób) 
 kursy, szkolenia, spotkania informacyjne 2 (210 osób) 
 konkursy i mistrzostwa 1 (200 osób) 
 inne wydarzenia okolicznościowe: Jasełka powiatowe, Orszak Trzech Króli, balik 

karnawałowy, obchody świąt majowych i listopadowych, Święto Niepodległości  
(2700 osób) 
 

GOK w Pępowie zajmuje się również promowaniem naszego regionu. Do promocji 
wykorzystywane są miejscowe media lokalne, przede wszystkim „Wieści Pępowa”, 
gostynska.pl oraz gostyn24.pl.  

Oprócz prasy do promocji służy również strona internetowa GOK-u o adresie: 
www.gok.pepowo.pl. Na stronie znajdują się wszystkie aktualności dotyczące bieżącej 
działalności, galeria zdjęć oraz kalendarz imprez. 
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Bardzo ważną formą promocji jest udział naszych przedstawicieli w imprezach 
organizowanych poza terenem naszej gminy, a także przynależność do różnego rodzaju 
organizacji i stowarzyszeń działających poza naszym terenem. Gminno-parafialny chór 
„Continuo” reprezentował gminę w 2019 r. m.in. podczas XVI Świętogórskiego Spotkania 
Seniorów w Gostyniu, jak i na III Cecyliańskim Przeglądzie Chórów w Rawiczu. Grupa 
cheerleaderek działająca przy GOK reprezentowała gminę Pępowo podczas I Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Nowoczesnego w Pakosławiu. 
 
Działalność kulturalna – imprezy w 2020 r. 

 
W 2020 r. Gminy Ośrodek Kultury w Pępowie było organizatorem wielu imprez 

kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych zrealizowanych zgodnie z zaakceptowanym 
rocznym planem pracy i terminarzem imprez. Niestety część wydarzeń ze względu na 
epidemię musiała zostać odroczona, a z organizacji części z nich należało całkowicie 
zrezygnować. Ważniejsze wydarzenia i imprezy w 2020 roku to między innymi: 

 
1. Jasełka im. Kacpra Miaskowskiego i Orszak Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.  
2. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12 stycznia 2020 r. 
3. IV Pępowski Przegląd Kolęd i Pastorałek – 19 stycznia 2020 r. 
4. II audycja muzyczna ,,Śpiewajmy i grajmy Mu…” – 21 stycznia 2020 r. 
5. Koncert Noworoczny i gala plebiscytu ,,Laur Aktywności Społecznej w Gminie Pępowo” – 

26 stycznia 2020 r. 
6. Teatrzyk ,,Książę i żebrak” - 27 stycznia 2020 r. 
7. Turniej gry w chińczyka – 28 stycznia 2020 r. 
8. Wyjazd na lodowisko z okazji ferii – 29 stycznia 2020 r. 
9. Warsztaty artystyczne z okazji ferii: malowanie wełną – 31 stycznia 2020 r. 
10. Spektakl kukiełkowy ,,Leśna awanturka” – 31 stycznia 2020 r r. 
11. Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Pępowo – 1 lutego 2020 r. 
12. Film ,,Kraina Lodu 2” – 3 lutego 2020 r. 
13. Pokaz iluzji z okazji ferii – 4 lutego 2020 r. 
14. Gminny Turniej FIFA 20 – 7 lutego 2020 r. 
15. Karnawałowy balik przebierańców – 7 lutego 2020 r. 
16. Koncert Walentynkowy Alexandra Martineza – 15 lutego 2020 r. 
17. Gala piosenki polskiej ,,Stare, ale złote” – 23 lutego 2020 r. 
18. Gala Tańca (prezentacja sekcji tanecznych GOK Pępowo, Krobia i Gostyń) – 29 lutego 

2020 r. 
19. Maraton zumby, czyli taneczny trening w rytmach latino – 29 lutego 2020 r. 
20. Dzień Kobiet i Mężczyzn – koncert zespołu SZAFA GRA – 7 marca 2020 r. 
21. Koncert online z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – 17 maja 2020 r. 
22. Koncert starych złotych polskich przebojów – 13 czerwca 2020 r. 
23. Majówka rowerowa w czerwcu – 21 czerwca 2020 r. 
24. Dożynki gminno-parafialne – 23 sierpnia 2020 r. 
25. Wakacyjne eksperymenty Stowarzyszenia Merkury – 25 sierpnia 2020 r. 
26. Współorganizacja pogrzebu księdza proboszcza i księdza kanonika – 7 i 21 listopada 

2020 r. 
27. Świąteczny orszak mikołajkowy – 6 grudnia 2020 r. 
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Kursy, koła, warsztaty, zespoły, sekcje 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie w 2020 roku realizował zadania w dziedzinie 
wychowania, edukacji i upowszechnia kultury. Stwarzał możliwość aktywnego spędzania czasu 
wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej. Gminny Ośrodek 
Kultury w Pępowie finansował i prowadził następujące koła zainteresowań, formacje oraz 
zajęcia w 2020 roku (w marcu część z nich została zawieszona na różne okresy trwające więcej 
niż 5 tygodni): 
 

1. Fitness dla pań i step aerobik – 1 x 1 godz. tygodniowo, 
2. body pump – 4 x 1 godz. tygodniowo, 
3. zdrowy kręgosłup – 1 x 1 godz. tygodniowo, 
4. zumba – 1 x 1 godz. tygodniowo, 
5. zespół cheerleaders – 2 x 1,5 godz. tygodniowo, 
6. sekcja teatralna – 2 x 2 godz. tygodniowo 
7. zajęcia z programowania i budowania robotów z klocków LEGO – 1 x 2 godz. 

tygodniowo, 
8. sekcja reporterska – 1 x 1,5 godz. tygodniowo, 
9. zajęcia taneczne zumba kids – 1 x 1 godz. tygodniowo, 
10. zajęcia plastyczne dla dzieci – 1 x 1 godz. tygodniowo, 
11. taekwondo – 2 x 3 godz. tygodniowo, 
12. zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2 x 1 godz., 
13. nauka gry na instrumentach i zajęcia wokalne, 
14. zajęcia wokalne, 
15. chór gminno-parafialny „Continuo” – 2 x 2 godz. tygodniowo. 

 
Plebiscyt ,,Laur Aktywności Społecznej w Gminie Pępowo”  
 

Z inicjatywy Wójta Gminy wprowadzono w roku 2019 do kalendarza imprez kulturalnych 
konkurs o charakterze plebiscytu. Mając na uwadze fakt, iż w Gminie Pępowo mieszka wielu 
zasłużonych obywateli Wójt wraz z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury postanowił 
uhonorować i wyróżnić ludzi aktywnych i zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy 
Pępowo. 
 Mając na uwadze fakt, iż w Gminie Pępowo mieszka wielu zasłużonych obywateli Wójt 
Gminy Pępowo wraz z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury postanowił uhonorować 
i wyróżnić ludzi aktywnych i zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy Pępowo. Kapituła 
Plebiscytu utworzyła listę nominowanych do tytułu w czterech kategoriach Plebiscytu: 
ORGANIZACJA SPOŁECZNA, DZIAŁACZ, LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz SPORTOWIEC.  

W głosowaniu mogli brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Pępowo, którzy ukończyli  
18 rok życia. Każdy mieszkaniec mógł oddać po jednym głosie w poszczególnych kategoriach. 
Zebrane głosy pomogły w wyłonieniu zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Głosy 
oddawano w wersji papierowej poprzez wypełnienie specjalnego formularza, dostępnego  
w Urzędzie Gminy Pępowo i w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie. 
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Siłownia 
 

W godzinach pracy GOK działa również siłownia, która została wyposażona w nowy sprzęt 
do ćwiczeń. Dajemy również możliwość uczęszczania na siłownię osobom niepełnoletnim – do 
ich dyspozycji jest Instruktor upoważniony do prowadzenia zajęć na siłowni. Instruktor siłowni 
dostępny jest w dniach: pon., wt., czw., pt. godz. 17:30-19:30. 

Działalność wydawnicza 
 

Nakładem Urzędu Gminy nieprzerwanie od 1991 roku wydawane jest czasopismo lokalne 
„Wieści Pępowa”. Obecnie jest to kwartalnik o charakterze ogólnoinformacyjnym o objętości 
ok. 28-32 stron i nakładzie ok. 900 egzemplarzy. W 2020 roku, po przejściu na emeryturę 
pierwszego redaktora naczelnego Jacka Śląskiego, nowym redaktorem naczelnym „Wieści 
Pępowa” została Jagoda Kowalewska. 
 
Boisko sportowe „Orlik” 
 

Boisko sportowe „Orlik” znajduje się przy ul. Powstańców Wlkp. 44 w Pępowie. Jest to 
boisko ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. W skład kompleksu wchodzi boisko do 
piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki). Zajęcia 
sportowe są prowadzone przez dwóch animatorów. Codziennie, w godzinach lekcyjnych, 
odbywają się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół. Popołudniami odbywają się 
treningi drużyn Klubu Sportowego „Dąbroczanka” Pępowo sekcji piłkarskiej i crossfitowej. 
Prowadzony jest też odrębny harmonogram zajęć dla grup nieformalnych. 

Godziny otwarcia: od 1 marca do 30 listopada od poniedziałku do piątku 15.00 - 22.00, w 
soboty 9.00 - 17.00. Na boisku sportowym „Orlik” prowadzone są również zajęcia rekreacyjne 
oraz organizowane są rozgrywki sportowe przez animatorów sportu. W 2020 roku do 
ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: 

 Letnie obozowiska dla dzieci w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych. 
 Zgrupowania kadry powiatu w kategoriach U10 i U11. 
 Nocny Turniej Dożynkowy - turniej organizowany nocą w okresie obchodów 

dożynkowych z limitem 8 drużyn. W trzy letniej tradycji turnieju niepokonana 
zostaje drużyna TOPHOG Pępowo. 

 Turnieje tenisowe – singlowy oraz deblowy turniej tenisa ziemnego 
organizowany w ramach zajęć na Orliku rozgrywany na korcie tenisowym  
w Pępowie (stadion sportowy). Turnieje rozgrywane są z okazji Dni Ziemi 
Pępowskiej oraz z okazji Dożynek.  

 Rozgrywki na szczeblu OZPN Leszno – mecze ligowe skrzatów i orlików  
z Dąbroczanki Pępowo w ramach rozgrywek na szczeblu WZPN. 

Największym zainteresowaniem obiekt cieszy się okresie wakacji letnich. 
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Ochrona zabytków 
 

Na terenie gminy Pępowo ochrona zabytków realizowana jest zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi i ustaleniami wynikającymi z uzgodnień ze służbami ochrony zabytków.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pępowo 
zinwentaryzowane były 103 obiekty zabytkowe, z których 30% stanowiły obiekty wpisane do 
rejestru zabytków. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710) obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji 
zabytków nieruchomych spoczywa na włodarzu Gminy. Gminna Ewidencja Zabytków to zbiór 
kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy, objętych równocześnie 
wojewódzką ewidencją zabytków prowadzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym; jest uzupełniana, 
aktualizowana i weryfikowana. Ewidencją zostały objęte zespoły i obiekty o istotnych 
lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. 

Najcenniejsze obiekty ruchome wpisywane są do rejestru zabytków na mocy decyzji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Centralną ewidencję zabytków ruchomych 
prowadzi Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Na terenie gminy 
Pępowo znajdują się trzy zespoły obiektów ruchomych wpisanych do rejestru zabytków.  
Są to wyposażenia kościołów w Pępowie i Skoraszewicach oraz pałacu w Pępowie. 
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13. PROMOCJA GMINY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

Kształtowanie wizerunku i promocja gminy Pępowo 
 

Głównym celem podejmowanych przez Gminę Pępowo działań promocyjnych jest 
budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Ważnym elementem wszelkich działań jest 
właściwe oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej 
opiera się na herbie, które stosowane jest w oznakowaniu działań własnych gminy, 
współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Wójta Gminy Pępowo. 
Promocja Gminy Pępowo w roku 2020 realizowana była w następujących obszarach: 

 prowadzenie strony internetowej Gminy Pępowo – www.pepowo.pl, 
 prowadzenie strony Facebook, 
 publikacje w prasie lokalnej, 
 audycje telewizyjne i radiowe: gostyn24, Radio Elka, 
 kampanie reklamowe, 
 współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty. 

W celu promocji Gminy Pępowo wykonano materiały promocyjne – pendrive, kubki, 
smycze, torby oraz plecaki z nadrukami firmowymi. 

 
Promocja gospodarcza gminy 
 

Gmina Pępowo współpracuje z potencjalnymi partnerami działań promocyjnych, czyli 
z lokalnymi przedsiębiorcami wspierającymi wszelkie inicjatywy zarówno gminne jak  
i społeczne. Wśród nich są najwięksi przedsiębiorcy. Z inicjatywy Urzędu zorganizowano  
w miesiącu grudniu spotkanie z grupą wiodących przedsiębiorców, które miała wskazać  
i określić nowe płaszczyzny współpracy na linii przedsiębiorca a gmina. 

 
Działania obecne na rzecz przedsiębiorców jakie były i są prowadzone ze strony gminy, 

skierowane są głównie na stwarzanie możliwości wspierania biznesu i na stwarzanie 
możliwości rozwoju firm na terenie gminy poprzez rozwój infrastruktury a także:   
 członkostwo gminy w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu  

Gostyńskiego, którego gmina jest jednym z założycieli, a które wspiera działalność 
przedsiębiorców poprzez szkolenia, pisanie wniosków, umożliwienie nawiązania 
kontaktów itp. 

 członkostwo gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w którym mamy 
wykupione 9 udziałów o wartości 90 tys. zł i które zamierzamy regularnie nabywać, tak aby 
nasi przedsiębiorcy mogli z poręczeń funduszu korzystać. Z ostatnich danych mam 
informację, że fundusz poręczał kredyty dla przedsiębiorców z naszej gminy na kwotę 
ponad 4 mln zł. 
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Serwisy internetowe 
 

Gmina Pępowo prowadzi politykę informacyjną z uwzględnieniem przepisów ustawy  
o dostępie do informacji publicznej, której głównym celem jest usprawnienie komunikacji  
z mieszkańcami: 

 strona internetowa Gminy Pępowo – www.pepowo.pl – jest nadrzędną platformą 
informacyjną o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez gminę; 

 Biuletyn Informacji Publicznej – www.bip.pepowo.pl – prowadzony zgodnie  
z wymaganiami prawnymi serwis, gdzie publikowane są dokumenty związane  
z działalnością samorządu; 

 kanał Youtube – na którym transmitowane były wszystkie sesje Rady Gminy Pępowo; 
 Pępowo.e-mapa.net - internetowy portal mapowy gminy Pępowo; 
 strona na portalu społecznościowym Facebook.   
 

                 Elektroniczne usługi publiczne (e-usługi) 

Gmina Pępowo realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia 
komunikacji z mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. W roku 
2020 zwiększyła się liczba elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) udostępnianych 
przez Urząd Gminy Pępowo. Poza usługami centralnymi takimi jak ePUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG czy 
Emp@tia,  od 2020 r możliwe jest elektroniczne załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy Pępowo 
za pomocą dedykowanej platformy komunikacyjne usług publicznych dostępnej pod adresem: 
eurzad.pepowo.pl.  

Niezależnie od tego Gminny Ośrodek Kultury powiadamiał sms-owo wszystkich 
zainteresowanych o każdym wydarzeniu sportowo – kulturalnym. 

 

Zasłużeni dla powiatu gostyńskiego z terenu gminy Pępowo 

     Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” jest przyznawany corocznie, od 2002 roku, 
przez Radę Powiatu Gostyńskiego. Wyróżnienie może być nadane obywatelom polskim  
i cudzoziemcom oraz instytucjom polskim i zagranicznym za wkład pracy na rzecz powiatu oraz 
promowanie powiatu w kraju i poza jego granicami. Przyznanie wyróżnienia następuje  
w drodze uchwały rady powiatu, a wręczenie odbywa się tradycyjnie podczas obchodów  
„Dni Powiatu”.  

W roku 2020 ten zaszczytny tytuł otrzymał były już mieszkaniec naszej gminy,  
Pan Bogusław Janik – w latach 1998-2019 związany z Pałacem w Gębicach i gminą Pępowo, 
człowiek o wielu pasjach: regionalista, bibliofil, publicysta, historyk ziemiaństwa, edytor, 
animator kultury. Przez wiele lat skutecznie działał na rzecz lokalnej społeczności gminy 
Pępowo i prowadził aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury na terenie ziemi 
gostyńskiej. 
 
Organizacje pozarządowe 
 
    Oprócz wspierania jednostek gminnych powołanych do realizacji zadań samorządu w sferze 
kultury, gmina corocznie ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W konkursach biorą udział organizacje 
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pozarządowe, które czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i aktywizują lokalną społeczność. 
Wsparcie finansowe w roku 2020 wyniosło 9,51 tys. zł. 
 
Tabela 20. Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2020 r. w ramach programów 
kulturalnych, sportowych i aktywizacyjnych 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Prowadzona działalność Kwota 
dofinansowania 

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku sportowo, rekreacyjna 1 010 zł 
2 TON w Pogorzeli pomoc i integracja 2 500 zł 
3 PZERiI Koło Pępowo pomoc i integracja 2 500 zł 
4 KS Tiger WIELKOPOLSKA sportowa 3 500 zł 

 
 
Współpraca w ramach KGW 

 
        Na terenie gminy Pępowo w 2020 r. działalność prowadziło 13 Kół Gospodyń Wiejskich. 
Siedem z nich znajduje się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), który 
prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 

 
Współpraca międzynarodowa - Współpraca z holenderską gminą Neder-Betuwe  
 
      Trudno przecenić naszą ponad 30- letnią przyjaźń z holenderską gminą Dodewaard, a po 
administracyjnych zmianach – Neder-Betuwe. Obustronne zaangażowanie wielu mądrych  
i myślących perspektywicznie mieszkańców obu gmin zrodziło owoce, które pozwoliły 
szczególnie nam, Polakom, uzyskać z tej współpracy wiele korzyści. Mamy jednak nadzieję,  
że z wzajemnością.  

       W roku 1997 Stanisław Śląski – były naczelnik gminy – w wywiadzie udzielonym „Wieściom 
Pępowa” mówił: – Już wtedy uważałem, że kontakty z gminą Dodewaard będą nam potrzebne, 
przede wszystkim po to, abyśmy się nauczyli tego świata, który nieuchronnie musiał do nas 
przyjść i dlatego, wzorce stamtąd dostarczone naszej młodzieży miały jakiś wpływ na ich dalsze 
losy.  

     Na tych kontaktach skorzystała nie tylko młodzież, bo wyjeżdżali do Holandii rolnicy, radni, 
nauczyciele, strażacy, chóry, piłkarze, urzędnicy, jednak najczęściej dzieci. Oprócz wymiany 
doświadczeń płynęła do nas bezpośrednia pomoc, wymienić tu można: meble szkolne, 
materiały papiernicze, sprzęt strażacki, pomoc spółdzielni mieszkaniowej Hedowa dla 
pępowskiej szkoły, pomoc organizacji NUSO w budowie ogródków zabaw dla dzieci, pomoc 
grupy kolarskiej dla szkoły w Skoraszewicach oraz systematycznie napływające dary dla 
mieszkańców gminy w postaci odzieży używanej, paczki dla rodzin gorzej sytuowanych czy 
sprzęt rehabilitacyjny. Prawie niemożliwym jest wymienienie wszystkich obszarów współpracy 
i pomocy, ale wszystkie trzeba uznać za ważne na naszej drodze do Europy.  
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W dniach 23-25.01.2020 r. na zaproszenie Holendrów zorganizowano wyjazd przedstawicieli 
Pępowskiego Komitetu ds. Współpracy pomiędzy Gminami i władz gminy Pępowo do gminy 
Neder-Betuwe na uroczystość pożegnania wiceburmistrza Hansa Keukena, który przez 11 lat 
współpracował z gminą Pępowo (fot. na str. 60). 
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Hans Keuken wraz z małżonką oraz delegacja z gminy Pępowo 

 

 

Przemówienie wójta Grzegorza Matuszaka w ratuszu w Opheusden 
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W kwietniu 2020 roku planowany był wyjazd Chóru Gminno-Parafialnego “CONTINUO” 
z koncertem do Holandii. Z uwagi na pandemię COVID-19 wyjazd przesunięto na rok 2022. 
Pandemia uniemożliwiła też przyjazd Holendrów w grudniu 2020 r. z transportem 
świątecznym. Cały czas utrzymujemy jednak kontakt z mieszkańcami i władzami gminy Neder-
Betuwe drogą telefoniczną, pocztową, mailową oraz za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. 

Dzięki tym kontaktom możliwe jest prowadzenie przy GOPS wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, który pozyskaliśmy od Holendrów (sprzęt pozostaje w ewidencji GOPS, 
a obecnie jest w bezpłatnym użytkowaniu osób potrzebujących). 
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14.  STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

Realizacja założeń strategii 

Strategia Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020 została uchwalona uchwałą Rady 
Gminy Pępowo w dniu 7 listopada 2014 roku. Rok 2020 był kolejnym w którym sukcesywnie 
realizowano wyznaczone przez strategię cele, był też ostatnim rokiem realizacji wspomnianej 
strategii. W ramach realizacji programów strategicznych zawartych w dokumencie wykonano 
zadania zapisanych w poszczególnych celach. 

Cel strategiczny 1 – rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. W ramach 
tego celu wykonane zostały zadania: 

 działanie 1.1.3 – odmulenie i zagospodarowanie terenu wokół stawów - oczyszczono 
skarpy i pogłębiono staw w miejscowości Babkowice tzw. “Kołek”, koszt zadania  
26 tys. zł, środki pochodziły z budżetu gminy Pępowo i funduszu sołeckiego. 

 działanie 1.1.4 – zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich i terenów 
rekreacyjno-sportowych – prace prowadzone były przy terenach zlokalizowanych  
w obejściu świetlic wiejskich w Gębicach, Ludwinowie, Skoraszewicach. Koszt zadania 
wynosi 102 tys. zł. 

 działanie 1.1.6 – budowa i modernizacja ścieżek rowerowych – przygotowana została 
dokumentacja techniczna na kontynuację ścieżki rowerowej w relacji Pępowo - Siedlec, 
wykupiony został grunt pod lokalizację ścieżki, koszt zadań wyniósł 226 tys. zł i został 
pokryty z budżetu gminy Pępowo. 

 działanie 1.2.3 – modernizacja Centrum Sportowo – Kulturalnego w Pępowie, obecnie 
gminny ośrodek kultury – wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym, 
wymiana podbitki sufitowej w sali sportowo widowiskowej, montaż okien wraz  
z roletami w sali sportowo widowiskowej - koszt zadania ogółem wyniósł - 180 tys. zł  
i został pokryty ze środków gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. 

Cel strategiczny 2 – Aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury 
technicznej, transportowej i informatyczne. W ramach tego celu wykonane zostały 
następujące zadania: 

 działanie 2.2.1 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pępowie (2019-2020) – zadanie 
zostało zrealizowane i zakończone, koszt ogólny zadania wyniósł 10,9 mln zł, zadanie 
zostało sfinansowane przy pomocy środków unijnych (WRPO), środków krajowych 
i środków pochodzących z budżetu gminy. 

 działanie 2.2.2 – budowa budynku magazynowo-garażowego w Magdalenkach (lata 
2018 i 2020) – w ramach tego działania prowadzono i zakończono prace, koszt zadania 
wyniósł 345 tys. zł, środki pochodziły z budżetu gminy . 

 działanie 2.3.1 – rozbudowa i naprawa istniejącej sieci drogowej – w ramach tego 
zadania zrealizowane zostały inwestycje drogowe w Czeluścinku, Gębicach, 
Kościuszkowie, Krzekotowicach, Krzyżankach, Pasierbach, Skoraszewicach – koszt 
ogółem wymienionych zadań wyniósł 1 210 tys. zł, zadania zostały sfinansowane przy 
pomocy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), 
środków budżetu gminy, budżetu powiatu gostyńskiego i budżetu samorządu 
województwa wielkopolskiego (FOGR). 
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 Działanie 2.3.2 – budowa oraz naprawa chodników - w ramach tego zadania 
wybudowano nowe chodniki w miejscowościach Krzekotowice i w Pępowie na ulicy 
Słonecznej, oraz we współpracy z Powiatem Gostyńskim w miejscowościach 
Babkowice i Skoraszewice, koszt ogółem wyniósł 265 tys. zł, środki finansowe 
dotyczące realizacji zadania to środki budżetu gminy, środki budżetu powiatu i środki 
funduszu sołeckiego wsi. 

Z uwagi na fakt, iż w roku 2020 kończył się okres obowiązywania strategii rozwoju gminy 
Pępowo, podjęte zostały działania związane z opracowaniem nowego dokumentu 
strategicznego, który będzie swoim zakresem obejmował lata 2021-2030.  
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15. PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE KOMUNALNE I W ZAKRESIE OCHRONY            

      ŚRODOWISKA 

W roku 2020 na inwestycje przeznaczono kwotę 9 385 817,86 zł. W odniesieniu do budżetu 
gminy to ponad 26% wszystkich wydatków budżetowych. Cieszy fakt, że w ogólnej kwocie 
wydatków inwestycyjnych 4 168 625,96 zł zostało pozyskane z dotacji i wsparcia 
pochodzącego ze środków zewnętrznych.  Największe zadanie inwestycyjne realizowane  
w roku 2020 to kontynuacja rozbudowy oczyszczalni ścieków, ale oprócz tego realizowano cały 
szereg innych większych lub mniejszych inwestycji i zakupów. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie (inwestycja realizowana w 
latach 2019-2020) Wydatki w roku 2020 wyniosły: 6 907 100,36 zł. Zadanie pt. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” było realizowane w ramach Osi Priorytetowej 
4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 -2020 w kwocie 4 983 260,16 zł zgodnie z umową o dofinansowanie  
nr RPWP.04.03.01-30-0035/17 podpisaną w dniu 09.11.2018 r. Przedsięwzięcie 
dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie 
pożyczki w kwocie 2 811 980,00 zł zgodnie z umową nr 423/2019/Wn15/OW-ok-kp/P z dnia 
23.09.2019 r. 

 

 

Tereny zielone 
 

Powierzchnia łączna zielonych terenów urządzonych w gminie Pępowo wynosi 32,02 ha, 
w tym parki stanowią 31,92 ha, a zieleńce 0,1 ha.   
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16.  POZOSTAŁE INWESTYCJE 

Tabela 21. Pozostałe inwestycje w gminie Pępowo – rok 2020 

Lp. Nazwa zadania  
Całkowita 
wartość 

inwestycji brutto  
Źródło finansowania  

1.  
Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych 
w Pępowie (koszty poniesione wyłącznie  
w 2020)  

6 907 100,36 zł    
WRPO, NFOŚIGW, dotacja  
z budżetu gminy Krobia, 
środki własne  

2.  

Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz 
zmianą sposobu użytkowania dawnego 
budynku oświatowego na budynek mieszkalny 
wielorodzinny – etap VI w Siedlcu  

204 038,19 zł  budżet Gminy  

3.  

Przebudowa dróg gminnych  

- Kościuszkowo – 0,765 km  

- Krzyżanki – 0,820 km  

- Gębice 0,237 km wraz z parkingiem  

- Pasierbach 0,582 m  

710 771,71 zł  

budżet Gminy oraz 
dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w 
kwocie 702 418,61 zł  

4.  
Budowa chodników Pępowie i Krzekotowicach 
oraz przebudowa chodnika w Skoraszewicach  

189 280,20 zł  

budżet Gminy, w tym 
fundusz sołecki wsi 
Pępowo i Krzekotowice  

budżet Powiatu 
Gostyńskiego  

5.  
Przebudowa wjazdów do posesji przy  
ul. Słonecznej w Pępowie  

25 789,14 zł  budżet Gminy   

6.  
Budowa budynku magazynowo-garażowego z 
wiata magazynową w Magdalenkach – etap II  
i etap III  

153 644,88 zł  
budżet Gminy, w tym 
fundusz sołecki  

7.  
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Krzekotowicach tzw. droga królewska 
(2,027 km)  

169 589,37 zł  

budżet Gminy, 
dofinansowanie ze 
środków Samorządu 
Województwa w kwocie 
150 000,00 zł  

8.  
Utwardzenie miejsc postojowych  
w Krzekotowicach   

17 423,69 zł  budżet Gminy  

9.  
Wymiana pokrycia dachowego wraz  
z ociepleniem elewacji budynku komunalnego 
przy ul. St. Nadstawek 4 w m. Pępowo – etap I  

54 271,60 zł  budżet Gminy  

10.  
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie 
(realizacja 2020-2021)  

52 531,63 zł  budżet Gminy  
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11.  
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej z terenu 
gminy Pępowo  

91 486,80 zł  
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

12.  Renowacja stawu „Kołek” w Babkowicach  24 565,86 zł  
budżet Gminy, w tym 
fundusz sołecki  

13.  
Zagospodarowanie terenu przy stawie  
w Wilkonicach  

7 999,00 zł  fundusz sołecki  

14.  Remont sceny zewnętrznej w Gębicach  23 959,10 zł  
budżet gminy, w tym 
fundusz sołecki  

15.  
Remont Domu Strażaka w Siedlcu (remont 
dachu)  

29 838,39 zł  
budżet gminy, w tym 
fundusz sołecki  

16.  
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 
świetlicy w Skoraszewicach pn. „Leśna opera”  

33 127,70 zł  
budżet Gminy, w tym 
fundusz sołecki  

17.  
Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem 
(utwardzenie placu przy świetlicy, nasadzenia 
krzewów ozdobnych)  

44 811,09 zł  
budżet gminy, w tym 
fundusz sołecki  

18.  Zakup wyposażenia placu zabaw w Wilkonicach  11 983,46 zł  fundusz sołecki   

19.  
Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej  
w Czeluścinie  

14 363,00 zł  fundusz sołecki  

20.  
Zakup kostki brukowej na utwardzenie parkingu 
przy świetlicy w Kościuszkowie  

6 152,14 zł  fundusz sołecki  

21.  
Naprawa schodów wejściowych do świetlicy  
w Krzyżankach  

5 110,00 zł  fundusz sołecki  

22.  
Zakup wyposażenia do namiotu – 12 kpl. ławek 
i stołów w sołectwie Pasierby  

4 800,00 zł  fundusz sołecki  

23.  

Dofinansowanie przebudowy dróg i chodników 
przy drogach powiatowych:  

- chodnik w Babkowicach,  

- droga wraz z kanalizacja deszczową  
i chodnikiem w Czeluścinku,  

- droga Skoraszewice – Wilkonice (zakręt)  

380 414,00 zł  budżet Gminy  

24.  
Remonty i utrzymanie bieżące budynków 
komunalnych   

60 000,00 zł  

   
budżet Gminy  

25.  
Dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków – dotacje wypłacone  

4 000,00 zł  budżet Gminy  

26.  
Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła  
w budynkach mieszkalnych   

84 000,00 zł  budżet Gminy  

27.  Zlecone prace projektowe: -   167 795,00 zł  budżet Gminy  
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- opracowanie dokumentacji na budowę 
kanalizacji sanitarnej w przyłączami w 
miejscowości Krzyżanki – etap II  

- przebudowa drogi gminnej w Babkowicach  

- zabudowa rowu przy ul. Rolniczej w Pępowie  

- opracowanie dokumentacji na budowę ulicy 
wiejskiej, rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, 
Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz 
z infrastrukturą  

- budowa bieżni i skoczni w dal w ramach 
uzupełnienia istniejących boisk szkolnych  
w Skoraszewicach  

28.  

Opracowanie dokumentów strategicznych:  

- Strategia Rozwoju Gminy Pępowo na lata 
2021-2030  

- Program Ochrony Środowiska  

36 765,00 zł  budżet Gminy   

29.  

Wykup gruntów od prywatnych właścicieli  
na zadania własne gminy  

- drogi gminne  

- ścieżki rowerowe  

205 724,49 zł  

   
budżet Gminy  

30.  

Łączne wydatki poniesione z funduszu 
sołeckiego na utrzymanie, doposażenie  
i remonty świetlic wiejskich i terenów 
przyległych  

87 300,00 zł  fundusz sołecki  
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Chodnik w Skoraszewicach 
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Chodnik w Krzekotowicach 
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Chodnik w Pępowie, ul. Słoneczna 
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Droga w Czeluścinku 
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Droga “Królewska” 
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Parking w Krzekotowicach 
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Droga w Krzyżankach 
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Droga w Pasierbach 

 

Lampa w Babkowicach 
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Wiata w Skoraszewicach 

 

Teren rekreacyjny w Wilkonicach 
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Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie 

 

Dawny budynek oświatowy w Siedlcu 
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Budynek magazynowo- garażowy w Magdalenkach 
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17.  FUNDUSZ SOŁECKI 

W ramach współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy Pępowo w roku 2020, 
podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonował fundusz sołecki. Uchwałą nr XIII/96/2019 
Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 
przyznano poszczególnym sołectwom środki na realizację celów, zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. 

Tabela 22. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 

Lp.  Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia 
Plan  
(zł) 

Wykonanie  
(zł) 

Wykonanie 
(%) 

1. Babkowice 

Opiekun świetlicy - sali, placu zabaw i boiska 
sportowego 

3 504,00 3 419,70 97,60 

Imprezy integracyjne (zakupy) - -  - 
Imprezy integracyjne (usługi) - -  - 
Zakup środków ochrony roślin, paliwa do 
kosiarki, środków czystości, naprawy, 
wyposażenia placu zabaw, sali, zakup krzewów i 
nawozu itp.. 

4 494,00 4 493,76 99,99 

Zakup sprzętu fitness na plac zabaw, ław do 
tzw. baru, krzeseł w ilości 25 sztuk do sali baru 

2 763,00 2 762,28 99,97 

Zakup usług za prace sprzętem - - - 
Zakup usług: przetarcie drzewa oraz montaż 
kamer przy świetlicy wiejskiej 

- - - 

Renowacja stawu “Kołek” w Babkowicach 
(inwestycje) 

14 566,00   14 565,86 99,99 

Razem Sołectwo Babkowice    25 327,00       25 241,60     99,66 

2.  Czeluścin 

Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej     2 604,00       2 541,34     97,59 
Doposażenie placu zabaw (karuzela - zakup)     5 000,00       4 940,00     98,80 
Zainstalowanie klimatyzacji na sali wiejskiej 
(usługa) 

   14 363,00     14 363,00     100,00 

Razem Sołectwo Czeluścin  21 967,00   21 844,34   99,44 

3. Gębice 

Zakup rurek, łańcuszków i profili na stojaki oraz 
siatki i słupków 

 1 371,00 1 371,00   100,00 

Zakup środków czystości, paliwa, oleju, żyłki i 
oprysku 

  452,00    451,92    99,98 

Imprezy integracyjne (zakupy)     -       - - 
Remont sceny zewnętrznej (inwestycje) 13 960,00    13 959,10  99,99 
Montaż drzwi 1 258,00    1 258,00   100,00 
Montaż kamery 4 000,00 4 000,00 100,00 
Zakup thuji    650,00    650,00 100,00 
Bieżące naprawy sali i placu zabaw - - - 
Bieżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne 
zakupy (zakupy) 

2 067,00 2 066,54 99,98 

Bieżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne 
zakupy (usługa) 

   750,00         750,00     100,00 

Razem Sołectwo Gębice 24 508,00 24 506,56 99,99 

4.  Kościuszkowo 

Płot ogrodzeniowy przy świetlicy -  -     - 
Ułożenie i zakup kostki wokół terenu świetlicy -  - - 
Zakup garażu blaszanego lub betonowego 1 207,00 1 207,00 100,00 
Opiekun świetlicy 1 800,00 1 779,75 98,88 
Imprezy (zakupy) 1 000,00     999,88   99.99 
Imprezy (usługi)       400,00          400,00     100,00 
Naprawy i remonty bieżące - - - 
Środki czystości 500,00 497,90 99,58 
Doposażenie świetlicy - - - 
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Naprawy bieżące i zakup materiałów i 
wyposażenia (zakupy) 

  89,00   88,20 99,10 

Naprawy bieżące i zakup materiałów i 
wyposażenia (usługi) 

 -    -    - 

Zakup materiałów na budowę garażu  3 223,00  3 207,86 95,53 
Zakup kostki brukowej 6 211,00 6 152,14 99,05 

Razem Sołectwo Kościuszkowo   14 430,00      14 332,73     99,33 

5.  Krzekotowice 

Zakupy stroje piłkarskie 11 szt., kosze na śmieci 
4 szt., tablice ogłoszeniowe 2 szt. 

-   -  - 

Gospodarz sali 1 500,00 1483,13 98,88 
Środki czystości   300,00   284,31 94,77 
Siatka ogrodzeniowa 6 200,00 6 200,00 100,00 
Imprezy integracyjne (zakupy)     413,00         412,10     99,78 
Imprezy integracyjne (usługi) - - - 
Zakup garażu blaszanego - - - 
Budowa chodnika 8 052,00 8 052,00 100,00 
Doposażenie placu zabaw oraz konserwacja 
(usługa) 

1 000,00  1 000,00   100,00 

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z 
utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej 

2 287,00 2 286,40 99,97 

Zakup tablic ogłoszeniowych 1 000,00 1 000,00 100,00 
Zakup paliwa do kosiarki        440,00            433,86     98,60 

Razem Sołectwo Krzekotowice     21 192,00      21 151,80  99,81 

6.  Krzyżanki 

Wynagrodzenie dla gospodarza     2 640,00     2 576,00     97,58 
Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup 
paliwa, konserwacja placu zabaw i naprawa itp. 
(zakupy) 

1 300,00 1 299,20 99,94 

Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup 
paliwa, konserwacja placu zabaw i naprawa itp. 
(usługi) 

  700,00  700,00 100,00 

Założenie prądu do wiaty, remont dróg polnych, 
zakup namiotów biesiadnych 3 szt. i zakup 
kostki brukowej (zakupy) 

    6 709,00      6 707,37     99,98 

Założenie prądu do wiaty, remont dróg polnych, 
zakup namiotów biesiadnych 3 szt. i zakup 
kostki brukowej (usługi) 

2 311,00 2 311,00 100,00 

Naprawa schodów wejściowych do świetlicy 
wiejskiej 

5 115,00    5 110,00 99,90 

Imprezy integracyjne (zakupy)     350,00            349,96     99,99 
Imprezy integracyjne (usługi) -       -     - 

Razem Sołectwo Krzyżanki  19 125,00      19 054,02     99,63 

7.  Ludwinowo 

Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy  2 256,00     2 201,73     97,60 
Imprezy integracyjne (zakupy) -     -     - 
Imprezy integracyjne (usługi) -      -     - 
Zakup środków czystości  300,00       298,76     99,60 
Bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej oraz na 
placu zabaw 

- - - 

Zakup parapetów, kostki brukowej i obrzeży 
chodnikowych 

-     -     - 

Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem 
(inwestycje) 

 20 316,00     20 311,09     99,98 

Usługa murarska -     -     - 
Razem Sołectwo Ludwinowo  22 872,00     22 811,58     99,74 

8.  Magdalenki 

Płaca dla opiekuna świetlicy  1 500,00      1 463,91     99,60 
Imprezy integracyjne i usługi rekreacyjne 
(zakupy) 

 1 346,00     1 335,77     99,24 

Imprezy integracyjne i usługi rekreacyjne 
(usługi) 

   621,00       621,00     100,00 
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Zakup środków czystości, nawozu, trawy, 
środków ochrony roślin, krzewów, roślin, 
drzewek na teren przy świetlicy i boisko 

-     -    
 

- 
Zakup środków czystości 100,00 95,96 95,96 
Usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i 
boisku 

   350,00       350,00     
100,00 

Prace remontowe w świetlicy i na terenie przy 
świetlicy (inwestycje) 

  -       -     
- 

Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy - - - 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 
świetlicy wiejskiej “Magdalenkowy ogród zabaw 
dla dużych i małych” (inwestycje) 

600,00 600,00 
 

100,00 

Zakup farby i parapetu     300,00        299,41     99,80 
Zakup huśtawki na plac zabaw    2 736,00       2 735,52     99,98 
Budowa budynku garażowo-magazynowego z 
wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II 
(inwestycje) 

9 289,00 9 289,00 100,00 

Razem Sołectwo Magdalenki  16 842,00     16 790,57     99,70 

9.  Pasierby 

Stoły oraz ławki do namiotu 12 kompletów 
(zakup) 

4 800,00 4 800,00 100,00 

Opiekun obiektu 3 000,00 2 919,47 97,33 
Imprezy integracyjne (zakupy)   2000,00       1 994,87     99,74 
Imprezy integracyjne (usługi)    795,00         795,00     100,00 
Paliwo do wykaszania oraz farba do odnowy 
placu zabaw 

   300,00         293,50     97,83 

Zakup wyposażenia oraz środków czystości do 
kuchni 

  800,00       799,00     99,88 

Adaptacja terenu po ogródku na parking (zakup) 4 766,00     4 765,10     99,98 
Adaptacja terenu po ogródku na parking 
(usługa) 

   

Zakup rur kanalizacyjnych     3 000,00 2 900,00 96,67 
Zakup nasadzeń     2 205,00 2 205,00 100,00 

Razem Sołectwo Pasierby 21 666,00     21 471,94     94,10 

10. Pępowo 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Promienistej 
(usługa) 

-     -     - 

 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Promienistej 
(zakup) 

15 000,00      14 870,72     99,14 

Kontynuacja budowy chodnika przy ul. 
Słonecznej (zakup) 

-     -     - 

 
Kontynuacja budowy chodnika przy ul. 
Słonecznej (inwestycje) 

28 073,00 28 073,00 100,00 

Razem Sołectwo Pępowo   43 073,00     42 943,72     99,70 

11. Siedlec 

Opiekun świetlicy 5 000,00     4 872,00     97,44 
Imprezy integracyjne (zakup)    1 950,00    1 945,36     99,76 
Imprezy integracyjne (usługi) -    -     - 
Środków czystości      500,00          499,95     99,99 
Zakup kosy 2 600,00 2 600,00 100,00 
Zakup szafy do naczyń - - - 
Zakup kompletów piknikowych - - - 
Remont Domu Strażaka (inwestycje) 19 627,00     19 465,39     99,18 
Zakup środków ochrony roślin i paliwa do kosy 
spalinowej 

250,00 245,85 98,34 

Naprawa i wymiana belek przy huśtawkach na 
placu zabaw 

1 000,00     1 000,00     100,00 

Razem Sołectwo Siedlec 30 927,00     30 628,46     99,04 



82 

  
 

12.  Skoraszewice 

Zakup namiotu, koszy na śmieci, oprysków, 
farb, paliwa, środków czystości, stojaka na 
rowery 

4 260,00     4260,00    100,00 

Imprezy integracyjne: dzień dziecka, dożynki 
(zakup) 

356,00 355,89 99,97 

Imprezy integracyjne: dzień dziecka, dożynki 
(usługi) 

- - - 

Imprezy integracyjne (zakup)      893,00         892,26     99,92 
Imprezy integracyjne (usługi) -     -     - 
Wynagrodzenie dla opiekuna sali 3 420,00 3 393,00 99,21 
Zakupy na drobne remonty sali i wokół sali 
wiejskiej 

    80,00     80,00 100,00 

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z 
utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej 

6 856,00 6 855,01 99,99 

Montaż daszku przy sali wiejskiej (zakupy) 3 595,00 3 594,00 99,97 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy 
świetlicy w Skoraszewicach pn. "Leśna opera" 
(inwestycje) 

 14 568,00      14 560,22     99,95 

Razem Sołectwo Skoraszewice 34 028,00     33 990,38     99,89 

13.  Wilkonice 

Wynagrodzenie opiekuna świetlicy 3 000,00     2 927,82     97,60 
Zakup materiałów i usług oraz bieżące naprawy, 
zakup zlewozmywaka (zakup) 

400,00 400,00 100,00 

Zakup materiałów i usług oraz bieżące naprawy, 
zakup zlewozmywaka (usługi) 

2 600,00 2 600,00 100,00 

Zakup drzew i krzewów 3 000,00 3 000,00 100,00 
Zagospodarowanie terenów oraz parkingów 
przy świetlicy 

-      -     - 

Zagospodarowanie terenu przy stawie (usługa) 8 000,00 7 999,00 99,99 
Przebudowa drogi gminnej przy świetlicy 
(inwestycje) 

- - - 

Imprezy integracyjne (zakup) -      -     - 
Imprezy integracyjne (usługi) - - - 
Zakup wyposażenia placu zabaw w 
miejscowości Wilkonice (inwestycyjne) 

11 988,00 11983,46 99,96 

Razem Sołectwo Wilkonice   28 988,00     28 910,28     99,73 
 DLA CAŁEJ GMINY 324 945,00     323 677,98     99,61 
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Raport opublikowano dnia 31 maja 2021 r. 


