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WSTĘP 
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. 

Dyspozycja art. 28aa ust. 2 znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, 
że raport obejmuje podsumowanie działalności wójta. Z kolei art. 30. ust.1. przywołanej wyżej 
ustawy o samorządzie gminnym określa podstawowe zadania wójta (burmistrza), który 
wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W ust. 2. Zapisano 
natomiast, iż do zadań wójta należy w szczególności:  

- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;  
- opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju;  
- określanie sposobu wykonywania uchwał;  
- gospodarowanie mieniem komunalnym;  
- wykonywanie budżetu;  
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

W tym miejscu należy dodać, że w raporcie o stanie gminy nie należy zamieszczać 
sprawozdania wójta z wykonania budżetu, ponieważ narzędziem kontroli pracy wójta w tym 
zakresie jest absolutorium. 

Raport powinien obejmować działalność orzeczniczą wójta – wydane decyzje, 
prowadzone postępowania, wpływy, terminowość. 
 

STRUKTURA RAPORTU 

ZADANIA GMINY TREŚCI RAPORTU 

  Wstęp  

  1 Charakterystyka Gminy 

 Sprawy ładu przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami, 
ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej 

2 Ład przestrzenny 

3 Gospodarka nieruchomościami 

4 Ochrona środowiska 

5 Ochrona przyrody 

6 Gospodarka wodna 

 Sprawy gminnych dróg, ulic, 
placów oraz organizacji ruchu 
drogowego 

7 Zarządzanie drogami i organizacja ruchu 

 Sprawy wodociągów i zaopatrzenia 
w wodę, kanalizacji, usuwania i 
oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w 
energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz. 

8 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór 
ścieków 

9 Gospodarka odpadami 

10 Projekty planów zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz 
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 Działalność w zakresie 
telekomunikacji 

11 Telekomunikacja 

 Lokalny transport zbiorowy 12 Publiczny transport zbiorowy 

 Ochrona zdrowia 13 Ochrona zdrowia 

 Pomoc społeczna, w tym ośrodki i 
zakłady opiekuńcze 

14 Opieka społeczna 

 Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

15 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

 Gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

16 Zasób mieszkaniowy gminy 

 Edukacja publiczna 17 Oświata 

 Kultura, w tym biblioteki gminne i 
inne instytucje kultury oraz 
ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami 

18 Kultura 

19 Ochrona nad zabytkami 

 Targowiska i hale targowe 20 Targi i handel 

 Zieleń gminna i zadrzewienia 21 Tereny zielone 

 Cmentarze gminne 22 Cmentarze 

 Porządek publiczny i 
bezpieczeństwo obywateli oraz 
ochrona przeciwpożarowa i 
przeciwpowodziowa, w tym 
wyposażenie i utrzymanie 
gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego 

23 Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

24 Ochrona przeciwpożarowa 

 25 Ochrona przeciwpowodziowa 

 Utrzymanie gminnych obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych 

26 Obiekty i urządzenia użyteczności 
publicznej 

 Polityka prorodzinna, w tym 
zapewnienie kobietom w ciąży 
opieki socjalnej, medycznej, 
prawnej 

27 Polityka prorodzinna 

 Wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządowej, w tym tworzenie 
warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i 
wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej 

28 Współpraca z jednostkami 
pomocniczymi 

 Promocja gminy 29 Promocja gminy 

 Współpraca i działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 

30 Organizacje pozarządowe 

31 Budżet obywatelski 



4 

   
 

 Współpraca ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych 
państw 

32 Współpraca międzynarodowa 

 Inwestycje realizowane ze środków 
własnych i źródeł zewnętrznych  

33 Realizacja inwestycji 

 

1. Charakterystyka Gminy PĘPOWO 
1.1 Ogólne informacje o Gminie Pępowo 

 

GMINA WIEJSKA PĘPOWO – powiat gostyński, liczba mieszkańców: 6030   powierzchnia: 
86,7 km2, 13 sołectw. 

Pępowo leży 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 kraju przesądzają o 

rolniczym charakterze gminy i wysokotowarowej produkcji rolnej. Ponad 71% powierzchni 

stanowią użytki rolne.  

Istnieje tu ponad 480 gospodarstw rolnych, a w produkcji zwierzęcej dominuje hodowla 

trzody chlewnej i hodowla bydła mlecznego, w której rolnicy osiągają sukcesy na szczeblu 

krajowym. Spora grupa gospodarstw specjalizuje się w uprawie warzyw, które odstawiane 

są do pobliskiego zakładu przetwórstwa w Pudliszkach. 

Gmina posiada nieźle rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, zwłaszcza wodociągową, 

telefoniczną, gazową i kanalizacyjną. Większość miejscowości w Gminie posiada 

światłowodową sieć internetową.  Działa tu 390 podmiotów gospodarczych. W ostatnim 

czasie bardzo dobrze rozwinęła się Pępowska strefa przemysłowa w której zlokalizowały 

się znaczące zakłady produkcyjne poza strefą rolniczą. Dynamicznie rozwija się 

jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe dla którego gmina posiada opracowane plany 

przestrzennego zagospodarowania. 

Priorytetem dla samorządu gminnego jest modernizacja dróg oraz budowa ścieżek 

rowerowych. 

Pierwsze wzmianki o Pępowie pochodzą z 1136 roku, wieś wchodziła w skład majątku 

arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Na terenie gminy znajdują się zabytkowe pałace. Swoje 

siedziby i posiadłości miały tu znamienite rody Konarzewskich, Mycielskich, 

Rostworowskich.  

Do najcenniejszych zabytków zaliczają się pałace w Pępowie i Gębicach oraz kościół w 

Pępowie pod wezwaniem św. Jadwigi z XV w.  W roku 2019 został wyremontowany i 

oddany do użytku zabytkowy wiatrak Franciszek, obok którego urządzono stanicę 

rowerową. 

Gmina należy do wielu związków i stowarzyszeń, między innymi Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego, Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. - z siedzibą w Lesznie, 
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Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Samorządowego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych, Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna, 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, WOKISS - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i 

Studiów Samorządowych. Stowarzyszenie Samorządu Południowo – Zachodniej 

Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju”. 

Gmina Pępowo od 1988 roku współpracuje z holenderską gminą Neder-Betuwe.  

Wójtem gminy Pępowo jest Grzegorz Matuszak.  

Sekretarzem gminy Pępowo jest Katarzyna Kmiecik – Rosa 
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                            Rysunek 1 – Gmina Pępowo na mapie Polski 
                                         Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020 

 

 
                                   Rysunek 2 – Gmina Pępowo i gminy sąsiadujące 

                                                        Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020 
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1.2  Samorząd Gminy  

W Radzie Gminy Pępowo kadencji 2018-2023 zasiada 15 radnych: 

1. Zenon Rogala - Przewodniczący Rady Gminy Pępowo 
2. Zygmunt Gulcz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pępowo 
3. Marek Popiołek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pępowo 
4. Alina Patalas 
5. Elżbieta Pawlak 
6. Monika Przybył 
7. Krzysztof Kaczmarek 
8. Stefan Krystkowiak 
9. Ireneusz Matyla 
10. Stefan Miedziński 
11. Radosław Sobótka 
12. Walerian Szafraniak 
13. Józef Śląski 
14. Zbigniew Waleński 
15. Wojciech Witczak 

 

             W roku 2019 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 

6.    Doraźna Komisja Statutowa (która zakończyła swą działalność z dniem uchwalenia 
nowego Statutu Gminy Pępowo, tj. 18.03.2019 r.) w składzie: Alina Patalas 
(Przewodnicząca), Zygmunt Gulcz (Zastępca Przewodniczącej), Ireneusz Matyla, Marek 
Popiołek, Zenon Rogala 
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1.2.1  Uchwały Rady Gminy. 
 

        W roku 2019 Rada Gminy Pępowie obradowała na 8 sesjach zwyczajnych  
i 1 nadzwyczajnej. Rada podjęła w tym czasie łącznie 77 uchwał. Szczegółowy wykaz uchwał 
Rady Gminy Pępowo podjętych w roku 2019:   

Lp. Numer 
uchwały 

Data podjęcia Tytuł 

1. V/29/2019 18.02.2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady 

Gminy Pępowo z dnia 26 listopada 2018 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Gostyńskiemu w 2019 r. 

2. V/30/2019 18.02.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2027 

3. V/31/2019 18.02.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2019 

4. V/32/2019 18.02.2019 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do udzielenia 

pomocy w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

5. V/33/2019 18.02.2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego „Pomoc Gminy Pępowo 

w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 

6. V/34/2019 18.02.2019 w sprawie zbycia nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w miejscowości 

Siedlec 

7. V/35/2019 18.02.2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy 

Pępowo do udziału w Stowarzyszeniu Gmin i 

Powiatów Wielkopolski 

8. V/36/2019 18.02.2019 w sprawie powołania przedstawiciela Gminy 

Pępowo w Walnym Zgromadzeniu Członków 
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Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości 

Powiatu Gostyńskiego 

9. V/37/2019 18.02.2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Pępowo na 

rok 2019 

10. V/38/2019 18.02.2019 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Pępowo na rok 2019 

11. V/39/2019 18.02.2019 w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady 

Gminy Pępowo na rok 2019 

12. VI/40/2019 18.03.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2027 

13. VI/41/2019 18.03.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2019 

14. VI/42/2019 18.03.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe 

15. VI/43/2019 18.03.2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Pępowo” 

16. VI/44/2019 18.03.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/187/2009 

Rady Gminy Pępowo z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pępowo oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy 

zawodowego 

17. VI/45/2019 18.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/203/2018 

Rady Gminy Pępowo z dnia 26 lutego 2018 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
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korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

Gminie Pępowo 

18. VI/46/2019 18.03.2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę 

Pępowo, a także ustalenia granic ich obwodów 

19. VI/47/2019 18.03.2019 w sprawie Statutu Gminy Pępowo 

20. VI/48/2019 18.03.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy Pępowo oraz ustalenia jej 

składu osobowego 

21. VII/49/2019 03.04.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2027 

22. VIII/50/2019 06.05.2019 w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z 

umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 

23. VIII/51/2019 06.05.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2027 

24. VIII/52/2019 06.05.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2019 

25. VIII/53/2019 06.05.2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

26. VIII/54/2019 06.05.2019 w sprawie zmian zmiany uchwały nr 

XX/151/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 24 

listopada 2008 r. w sprawie: zasad korzystania z 

targowiska gminnego 

27. VIII/55/2019 06.05.2019 w sprawie zgłoszenia sołectwa Ludwinowo do 

Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-

2020” 

28. VIII/56/2019 06.05.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/234/2018 

Rady Gminy Pępowo z dnia 18 czerwca 2018 

roku w sprawie odstępstw od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych 

29. VIII/57/2019 06.05.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2018 Rady 

Gminy Pępowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
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sprawie przyjęcia programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych gminy 

Pępowo na 2019 rok 

30. VIII/58/2019 06.05.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2018 Rady 

Gminy Pępowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w 

sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania 

narkomanii na terenie gminy Pępowo na 2019 

rok 

31. VIII/59/2019 06.05.2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego 

na terenie Gminy Pępowo, na rok 2019 

32. IX/60/2019 29.05.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Pępowo 

33. IX/61/2019 29.05.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2018 rok 

34. IX/62/2019 29.05.2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Pępowo z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Pępowo za rok 2018 

35. IX/63/2019 29.05.2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady 

Gminy Pępowo z dnia 26 listopada 2018 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Gostyńskiemu w 2019 r. 

36. IX/64/2019 29.05.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2019 

37. IX/65/2019 29.05.2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego 

na terenie Gminy Pępowo, na rok 2019 

38. IX/66/2019 29.05.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/80/2016 

Rady Gminy Pępowo z dnia 14 stycznia 2016 r. 

w sprawie wydania aktu o utworzeniu oraz 

statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie 

39. X/67/2019 10.07.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
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40. X/68/2019 10.07.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2027 

41. X/69/2019 10.07.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2019 

42. X/70/2019 10.07.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego 

43. X/71/2019 10.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości 

44. X/72/2019 10.07.2019 w sprawie zgłoszenia sołectwa Magdalenki do 

Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-

2020” 

45. XI/73/2019 11.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

46. XI/74/2019 11.09.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2030 

47. XI/75/2019 11.09.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2019 

48. XI/76/2019 11.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy Pępowo 

instrumentem płatniczym 

49. XI/77/2019 11.09.2019 w sprawie regulaminu korzystania ze stanicy 

rowerowej przy wiatraku „Franciszek” 

50. XI/78/2019 11.09.2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania 

nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół 

podstawowych i średnich z terenu gminy 

Pępowo, za wysokie wyniki w nauce i 

szczególne osiągnięcia edukacyjne” 

51. XI/79/2019 11.09.2019 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Pępowo oraz 

warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

52. XI/80/2019 11.09.2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie do 

prowadzenia postępowań w sprawach 
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przyznawania świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym 

53. XI/81/2019 11.09.2019 w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Pępowo 

54. XII/82/2019 29.10.2019 w sprawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 

55. XII/83/2019 29.10.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości 

56. XII/84/2019 29.10.2019 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

57. XII/85/2019 29.10.2019 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty 

targowej 

58. XII/86/2019 29.10.2019 w sprawie zbycia nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w miejscowości 

Gębice 

59. XII/87/2019 29.10.2019 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki 

rowerowej Pępowo – Siedlec, gmina Pępowo 

60. XII/88/2019 29.10.2019 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębach 

ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, 

Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, 

Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo 

61. XII/89/2019 29.10.2019 w sprawie regulaminu określającego wysokości 

stawek i warunków przyznawania oraz 

wypłacania dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, a także 

szczegółowych warunków obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, godziny doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, oddziałach przedszkolnych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pępowo 
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62. XII/90/2019 29.10.2019 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminą Pępowo a Powiatem Gostyńskim 

63. XIII/91/2019 20.12.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X/67/2019 Rady 

Gminy Pępowo z dnia 10 lipca 2019 roku w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki 

64. XIII/92/2019 20.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Gostyńskiemu w 2020 r. 

65. XIII/93/2019 20.12.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2030 

66. XIII/94/2019 20.12.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 

2019 

67. XIII/95/2019 20.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pępowo na lata 2020-2030 

68. XIII/96/2019 20.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 

69. XIII/97/2019 20.12.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2007 Rady 

Gminy Pępowo z dnia 18 stycznia 2007 r. w 

sprawie diet dla sołtysów 

70. XIII/98/2019 20.12.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/201/2014 

Rady Gminy Pępowo z dnia 27 maja 2014 r. w 

sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie realizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pępowo 

71. XIII/99/2019 20.12.2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Pępowo 

72. XIII/100/2019 20.12.2019 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Pępowo na lata 2020-2024 

73. XIII/101/2019 20.12.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/221/2009 

Rady Gminy Pępowo z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 

dla których zarządcą jest Gmina Pępowo na 

cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

74. XIII/102/2019 20.12.2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie Pępowo na rok szkolny 

2019/2020 
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75. XIII/103/2019 20.12.2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Gminy Pępowo na rok 2020 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie 

76. XIII/104/2019 20.12.2019 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na 

terenie gminy Pępowo na 2020 rok 

77. XIII/105/2019 20.12.2019 w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania 

narkomanii na terenie gminy Pępowo na 2020 

rok 

 

Spośród wszystkich uchwał podjętych 2019 w roku, 36 zostało objętych nadzorem Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, natomiast 32 podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Organy nadzoru nie stwierdziły nieważności w całości żadnej spośród uchwał podjętych przez 
Radę Gminy Pępowo w 2019 roku. 
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1.3 Ochrona danych osobowych (RODO) 
 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Wraz z wejściem w życie w/w rozporządzenia wzrosła świadomość oraz zmieniło się 
podejście do zarządzania danymi osobowymi. Po przeanalizowaniu stosowanych praktyk, 
zarówno w urzędzie jak i jednostkach podległych, można stwierdzić, iż nowe przepisy 
zaowocowały wieloma korzystnymi rozwiązaniami. Należy zwrócić uwagę, iż zapewnienie 
zgodności przepisów jest procesem ciągłym, dlatego też powinno się systematycznie szkolić 
personel oraz pracować nad doskonaleniem stosowanych rozwiązań i procedur. 
 

1.4  Demografia 

Liczba mieszkańców gminy Pępowo na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 6030 osób. 
Gminę zamieszkiwało 3059 mężczyzn i 2971 kobiet (88 więcej mężczyzn, niż kobiet). W 2019 
roku urodziło się 73 dzieci, natomiast zmarło 65 osób.  
  
Tabela 1. Wykaz miejscowości i osób zameldowanych na terenie gminy Pępowo na dzień 31 grudnia 2019 
roku 
 

Lp. Miejscowość  Liczba mieszkańców 

1. Babkowice 377 

2. Czeluścin 236 

3. Czeluścinek 69 

4. Gębice 374 

5. Kościuszkowo 135 

6. Krzekotowice 294 

7. Krzyżanki 243 

8. Ludwinowo 326 

9. Magdalenki 189 

10. Pasierby 301 

11. Pępowo 1904 

12. Siedlec 524 

13. Skoraszewice 589 

14. Wilkonice 469 
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1.5   Członkostwo Gminy 

         Gmina Pępowo jest 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, posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru 
związków międzygminnych.  MZWiK realizuje zadania własne gmin dotyczące 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Związek prowadzi również 
działania inwestycyjne w tym zakresie. Działalność Związku oraz jego władze określa 
Statut MZWiK  Uczestnikami Związku są gminy: Kobylin – Krobia – Pępowo – Pogorzela. 

▫ Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie - został 
powołany do życia uchwałami rad gmin - członków założycieli. Celem działania Związku 
jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków 
niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników 
Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Związek tworzy 18 gmin: 
Bojanowo, Gostyń, Pępowo, Krobia, Krzemieniewo, Krzywiń, Leszno, Lipno, Miejska 
Górka, Pakosław, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa 
oraz Wijewo. 

▫ Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. - z siedzibą w Lesznie - jest międzygminną 
spółką, której udziałowcami jest 20 gmin. Prowadzą działalność gospodarczą w 
sektorze usług komunalnych w branży gospodarki odpadami. Oferują usługi w zakresie 
zbierania odpadów komunalnych, przemysłowych oraz niebezpiecznych 
wyodrębnionych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów poprzez ich 
składowanie oraz sortowanie odpadów opakowaniowych. 

▫ Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (SWPPG) zostało 
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. Usługi Stowarzyszenia kierowane są przede wszystkim do sektora lokalnych 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających uruchomić działalność 
gospodarczą. 

▫ Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Gostyniu- oferuje 
zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla 
przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego oraz powiatów: milickiego, 
górowskiego, wschowskiego oraz trzebnickiego. Celem funduszu jest wspieranie 
przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju lokalnego, jak 
również zmniejszanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie 
poręczeń dla oferowanych przez instytucje finansujące kredytów i pożyczek, dzięki 
udzielonym poręczeniom dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Spółka 
przyczynia się do ich rozwoju. 

▫ 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 
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zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które w różnych formach prawnych 
uczestniczyło we wszystkich realizowanych w Polsce edycjach podejścia Leader .Realizacja 
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2009-2015 to 140 projektów 
zrealizowanych przez beneficjentów (m.in. organizacje pozarządowe, gospodarstwa 
agroturystyczne i przedsiębiorców lokalnych), 40 nowych miejsc postoju na szlakach 
turystycznych, 120 tyś. m2 powierzchni zagospodarowanych miejsc rekreacji, 27 tyś 
uczestników imprez i wydarzeń, 1000 osobogodzin doradztwa oraz 27 mln zł całkowitej 
wartości zrealizowanych projektów. 

▫ WOKISS - Wielkopolski Ośrodek 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. 

▫ Stowarzyszenie Samorządu 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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2.  Ład przestrzenny 
2.1 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.  

2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

          Teren Gminy Pępowo posiada 14 obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

− Uchwała nr XVIII/97/96 Rady Gminy w Pępowie z dnia 29 marca 1996 roku w 
sprawie: uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pępowo; 

− Uchwała nr XIX/100/96 Rady Gminy w Pępowie z dnia 30 kwietnia 1996 roku w 
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej i rzemieślniczej wsi Krzekotowice; 

− Uchwała nr XXVII/150/97 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pępowo; 

− Uchwała nr XXVII/151/97 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pępowo; 

− Uchwała nr VI/40/99 Rady Gminy Pępowo z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie: 
zatwierdzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pępowo; 

− Uchwała nr XVII/102/2000 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo; 

− Uchwała nr XXXI/169/2001 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pępowo; 

− Uchwała nr XXVIII/146/2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 12 września 2005 roku  
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w miejscowościach: Pępowo i Ludwinowo; 

− Uchwała nr XXXVIII/216/2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 października 2006 r.  
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w miejscowościach: Pępowo; 

− Uchwała nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 7 listopada 2013 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowości Siedlec; 

− Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy 
wiatrowej w obrębie gminy Pępowo; 

− Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 6 października 2017 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie; 
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− Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej 
Pępowo- -Siedlec, gmina Pępowo; 

− Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 
ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, 
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 2019 wydano łącznie 116 decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, przy czym 94% z nich stanowiły decyzje o warunkach zabudowy, a 
pozostałe dotyczyły lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3.   Gospodarka nieruchomościami 
3.1 Obiekty mieszkalne 
  Aktualny stan zasobów mieszkaniowych gminy Pępowo stanowią 43 mieszkania o 
  łącznej powierzchni 2022,40 m, usytuowane w 12 budynkach będących własnością  
  gminy i 3 w budynkach wspólnotowych.  

3.2.    Obiekty przeznaczone pod najem 
        Gmina Pępowo w swoich zasobach posiada 14 lokali, które przeznaczone są pod   
        najem  jako lokale użytkowe. 

3.3.   Obiekty oświatowe 

   a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie. 
   b) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. 
   c) Niepubliczne Przedszkole “Kraina Smerfów” w Skoraszewicach. 

3.4.   Obiekty kulturalne 

        a)  Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie, 
   b)  Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie 
   d)  Świetlice wiejskie w miejscowościach: Babkowice, Czeluścin, Gębice, Kościuszkowo, 
        Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, Pasierby, Siedlec, Skoraszewice, 
        Wilkonice. 

3.5.   Obiekty sportowe i rekreacyjne  

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

         b)   boisko ORLIK, które posiada: 
▫ boisko piłkarskie, 
▫ boisko wielofunkcyjne, 
▫ zaplecze sanitarno- szatniowe. 
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 c)   boisko wielofunkcyjne w Skoraszewicach, które posiada: 
▫ boisko do koszykówki, 
▫ boisko do siatkówki, 
▫ kort tenisowy, 
▫ boisko do piłki nożnej. 

d)  cztery place zabaw znajdujące się w Pępowie: ul. Mycielskiego ul.  Krótka,       
      ul. 1 Maja oraz ul. St. Nadstawek  
e)  w każdym sołectwie na terenie gminy Pępowo znajduje się plac zabaw dla dzieci, 

nad którym nadzór sprawuje sołtys wsi: Babkowice, Czeluścin, Gębice - 2 szt, 
Kościuszkowo, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, Pasierby, Pępowo 
- 4 szt, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice. 

3.6. Obiekty OSP – remizy strażackie.  

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

3.7. Struktura gruntów na obszarze gminy 

       Gmina Pępowo zajmuje powierzchnię 8659 ha obejmującą 13 sołectw oraz 1 
       miejscowość niesołecką. Gmina Pępowo ma charakter rolniczy. Ponad 74% powierzchni 
       gminy stanowią grunty rolne, w ramach których aż 91% stanowią grunty orne. Na łąki i 
       pastwiska przypada 4%, a sady tylko 0,2 %. Lasy w gminie zajmują 427 ha stanowiąc 20% 
       ogólnej powierzchni. 

3.8. Struktura nieruchomości gminnych 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Pępowo, to powierzchnia 196 ha, z czego 
20,96 ha to grunty orne które są przez gminę wydzierżawione. W użytkowaniu wieczystym 
gmina   posiada 1 ha gruntów które stanowią własność. Gmina Pępowo jest również 
użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o 
powierzchni 0,1185 ha. 

 
3.9. Sprzedaż nieruchomości gminnych 

              W roku 2019 dokonano sprzedaży działek gminnych o łącznej wartości 63.180,18 zł: 

▫ działka ew. nr 54/12 obręb Siedlec o powierzchni 0,0914 ha.  
▫ działka ew. nr 54/14 obręb Siedlec o powierzchni 0,0838 ha. 

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

3.10. Dzierżawa i użytkowanie wieczyste 

W roku 2019 w użytkowanie wieczyste zostały oddane nieruchomości stanowiące 
własność Gminy Pępowo o powierzchni 1 ha. W dzierżawę zostały oddane grunty orne o 
powierzchni 20,96 ha na łączną kwotę 73. 243,43 zł. 
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dodatkowy stały dochód gminy. 
Gmina osiąga również coroczne dochody z opłat czynszowych z tytułu zawartych umów 
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najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów zajętych pod garaże oraz 
dzierżawy gruntów ornych, które pochodzą z umów zawartych w Urzędzie Gminy 
Pępowo (zarządcę gminnego zasobu mieszkaniowego) 

3.11. Nabywanie nieruchomości 

              W 2019 r. Gmina Pępowo nabyła: 

▫ działkę ew. nr 131/73 obręb Pępowo o powierzchni 0,0338 ha za kwotę 7.865,00 zł z 
przeznaczeniem gruntu pod zieleń; 

▫ działkę ew. nr 210/29 obręb Pępowo o powierzchni 0,5233 za kwotę 100 000,00 zł z 
przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków.  

Gmina Pępowo nabyła również prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
obejmującej działkę ew. nr 250/24 o powierzchni 0,1185 ha, zlokalizowanej w obrębie wsi 
Krzekotowice – droga. 

3.12. Sprzedaż lokali 

        W 2019 roku Gmina Pępowo nie sprzedała żadnego lokalu mieszkalnego z zasobu 
komunalnego Gminy Pępowo. 

 
4. Ochrona środowiska 

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 1396 z poźn. zm.), gmina Pępowo posiada opracowany 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”.  

 
4.1. Ochrona klimatu i powietrza 

Gmina Pępowo posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty 
uchwałą Nr XVII/ 104 /2016 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 maja 2016r.  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 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.   

Pod koniec 2018 r. Gmina Pępowo zawarła umowę z firmą Syngeos na montaż 
sensora, 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 
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temperaturę powietrza, wilgotność i ciśnienie. Wskazania czujnika można śledzić na 
bieżąco poprzez stronę internetową Gminy Pępowo. 

 
4.2. 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 gmina 

realizuje na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Gostyńskim. W swoim budżecie 

gmina Pępowo zabezpiecza co roku środki finansowe niezbędne na udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi i realizację tego przedsięwzięcia. W 2019 roku Porozumienie nie zostało 

podpisane i program nie był realizowany. Przyjęte w 2019 r wnioski od mieszkańców  

o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest będą realizowane w 2020 roku. 

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. 
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5. 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 Siedlce. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. potwierdzony Zarządzeniem Nr 8/09 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. w sprawie 

rezerwatu przyrody "Pępowo" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. ). Celem ochrony przyrody 

w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu lasu mieszanego z udziałem dębu, buka, 

brekinii i modrzewia. W rezerwacie można spotkać następujące gatunki chronione: 

rośliny – Sorbustorminalis; porosty –Melaneliafuliginosa. Plan Ochrony dla rezerwatu 

ogłoszono Zarządzeniem Nr 9/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody „Pępowo” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 203 poz. 3474).  

• Rezerwat przyrody „Czerwona róża” – powierzchnia rezerwatu 5,64 ha – położony na 
terenie leśnictwa Dobrapomoc, obręb Piaski. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (M.P. z 1958 r. Nr 62, poz. 354), potwierdzony Zarządzeniem Nr 6/09 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. 
w sprawie rezerwatu przyrody „Czerwona Róża” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 203 
poz. 3471). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona fragmentu lasu 
zaliczanego do zespołu Calamagrositoarundinaceae-Quercertumpetraeae wraz z 
zachodzącymi w nim spontanicznymi procesami dynamiki ekosystemów. Plan Ochrony 
dla rezerwatu ogłoszono Zarządzeniem Nr 7/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody „Czerwona róża” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 203 
poz. 3473). 

 
Na terenie gminy Pępowo znajduje się także 28 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. W 18 przypadkach właścicielem 

gruntu, na którym znajduje się pomnik przyrody jest osoba prywatna. 

Szczegółowy wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Pępowo: 

 
Forma ochrony 

przyrody 
Nazwa 

Krótka 
charakterystyka 

Lokalizacja Akt powołujący 

Pomnik przyrody Jarząb brekinia 
 

Grupa 3 drzew 

o obw. pnia 

200 cm, 170 

cm 

i 150 cm. 
 

Nadleśnictwo 

Piaski, 

Leśnictwo 

Pępowo, 

Oddział 268. 

Właściciel 

Rozp. 

Wojewody 

Leszczyńskiego 

nr 9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 
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gruntu – LP 

Nadleśnictwo 

Piaski 
 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy Dąb o obw. 330 
cm. 

Nadleśnictwo 

Piaski, 

Leśnictwo 

Dobrapomoc, 

Oddział 25d. 

Właściciel 

gruntu – LP 

Nadleśnictwo 

Piaski 
 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Jarząb brekinia Jarząb brekinia o 
obw. 100 cm. 

Nadleśnictwo 
Piaski, Leśnictwo 
Siedlec, Oddział 
226n. Właściciel 
gruntu – LP 
Nadleśnictwo 
Piaski 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Jarząb brekinia  Jarząb brekinia o 
obw. 240 cm 

Nadleśnictwo 
Piaski, Leśnictwo 
Siedlec, Oddział 
226n. Właściciel 
gruntu – LP 
Nadleśnictwo 
Piaski 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Jarząb brekinia  Jarząb brekinia o 
obw. 204 cm 

Nadleśnictwo 
Piaski, Leśnictwo 
Dobrapomoc, 
Oddział 
247b.Właściciel 
gruntu – LP 
Nadleśnictwo 
Piaski 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Jesion wyniosły  Jesion wyniosły o 
obw. 435 cm 

Skoraszewice – 
okolice domu 
kultury. 
Właściciel gruntu 
– gmina Pępowo 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Jesion wyniosły  Jesion wyniosły o 
obw. 290 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Platan klonolistny  Platan klonolistny 
o obw. 385 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 
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Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Platan klonolistny  Platan klonolistny 
o obw. 300 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy  Dąb szypułkowy 
o obw. 450 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy Dąb szypułkowy 
o obw. 340 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy Dąb szypułkowy 
o obw. 308 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy  Dąb szypułkowy 
o obw. 360 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy  Dąb szypułkowy 
o obw. 425 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy Dąb szypułkowy 
o obw. 410 cm 

Park 
przypałacowy w 
Skoraszewicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Rozp. Wojewody 

Leszczyńskiego nr 

9/98 z dnia 

08.12.1998 r. 

 

Pomnik przyrody 
 

Lipa drobnolistna   Grupa 2 drzew o 
obw. 322 cm i 
260 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 
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Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy  Grupa 7 drzew o 
obw. 325 cm, 294 
cm, 340 cm, 342 
cm, 311 cm, 366 
cm, 322 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy  Grupa 2 drzew o 
obw. 323 cm, 280 
cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Platan klonolistny  Platan klonolistny 
o obw. 360 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna  

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Jesion wyniosły  Jesion wyniosły – 
grupa 2 drzew o 
obw. 315 cm i 
302 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy  Grupa 3 drzew o 
obw. 285 cm, 275 
cm i 255 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Grab pospolity  Grab pospolity o 
obw. 278 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Wiąz szypułkowy  Wiąz szypułkowy 
o obw. 318 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Klon pospolity Klon pospolity o 
obw. 265 cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 
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Pomnik przyrody 
 

Lipa szerokolistna Grupa 6 drzew o 
obw. 197cm, 168 
cm, 197 cm, 165 
cm, 185 cm, 164 
cm 

Park 
przypałacowy w 
Gębicach. 
Właściciel gruntu 
– osoba 
prywatna 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 28.08.2001r. 

Nr 

XXXI/171/2001 

 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy  Dąb szypułkowy 
o obw. 510 cm 
(wys. 16 m) 

Działka nr.ew.105 
przy drodze 
gminnej Pępowo 
– Anielin-Bielawy 

Uchwała Rady 

Gminy Pępowo z 

dnia 3.06.2005 

r.Nr 

XXVII/144/2005 

(Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. nr 123 z 

16.08.2005 r. 

poz. 3348) 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy - - Orzeczenie 

Prezydium Woj. 

Rady Narodowej 

z dnia 21.08.1954 

r. (Dz. Urz. z 1954 

r. Nr 18, poz. 94) 

Pomnik przyrody 
 

Dąb szypułkowy - - Decyzja Woj. 

Konserwatora 

Przyrody z 

6.02.1975 r. (Dz. 

Urz. Woj. Rady 

Narodowej w 

Poznaniu nr 13, 

poz.143) 
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6. 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 2019 r. w ramach dofinansowania 
budowy 3 oczyszczalni przydomowych, gmina wypłaciła dotację w kwocie 8 089,11 zł.  

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo reguluje Uchwała Nr 
XXXII/201/2014 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Pępowo wraz ze zmianami: uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Pępowo z dnia 8 
września 2014 r., uchwałą Nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Pępowo z dnia 7 listopada 2014 r.  
i uchwałą Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 20 grudnia 2019 r. 

W 2019 roku prowadzono monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czeluścin gmina Pępowo. Celem prowadzonych 
prac jest kontrola jakości środowiska w otoczeniu składowiska odpadów. Zakres  
i częstotliwość monitoringu realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów. Obecnie składowisko jest zamknięte 
i zrekultywowane. 

W ramach badań monitoringowych w 2019 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  
z przeprowadzonych prac wraz z interpretacją otrzymanych wyników badań oraz 
porównaniem tych wyników z wynikami z lat ubiegłych. 
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7. Zarządzanie drogami i organizacja ruchu 
7.1. 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, 6,110 km tłuczniowa. 

W 2019 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 8,16 ton emulsji asfaltowej. Również zostały przeprowadzone prace na drogach 
tłuczniowych, polegające na wyrównaniu i nawożeniu kruszywem w ilości 300 ton dróg 
gminnych o łącznej długości 6,110 km. 

 
         7.2  Mosty  

      Na terenie Gminy Pępowo nie występują mosty.   
 

 
  



32 

   
 

 
Rysunek 3. Przebieg dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Pępowo 
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8. Wodociągi i kanalizacja 
 

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 
następujące: 

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. 
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9. Gospodarka odpadami 
9.1 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”. KZGRL odpowiedzialny jest za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gmin należących do 
Związku. 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: 

• odpady zmieszane, 

• odpady biodegradowalne, 

• odpady selektywnie zbierane typu: papier i tektura (makulatura) oraz opakowania, 
tworzywa sztuczne i metal, szkło bezbarwne i szkło kolorowe, 

• poprzez zbiórki objazdowe: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz opony, 

 
2) bezpośrednio z nieruchomości niezamieszkałych: 

• odpady zmieszane, 

• odpady selektywnie zbierane typu: papier i tektura (makulatura) oraz opakowania 
       wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metal, szkło bezbarwne i szkło kolorowe,  

 
3) za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który 
    znajduje się przy ul. Dworcowej 1 w Pępowie, właściciele   nieruchomości zamieszkałych i 
    niezamieszkałych mogą bezpłatnie oddać następujące rodzaje zebranych odpadów:   

• papier i tektura (makulatura) oraz opakowania wielomateriałowe, 

• tworzywa sztuczne i metale, 

• szkło bezbarwne, 

• szkło kolorowe, 

• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

• przeterminowane leki, 

• chemikalia, 

• zużyte baterie i akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• zużyte opony. 

• odpady budowlane i rozbiórkowe (100kg/mieszkańca/rok) 
 

Harmonogram i Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest 
dostępny na stronie internetowej www.kzgrl.pl. 
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9.2 Składowisko odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych 

 
Składowisko odpadów zlokalizowane było  w obrębie miejscowości Czeluścin, gmina 

Pępowo, na działkach ewidencyjnych 241/6 i 241/7 o łącznej powierzchni 1,1 ha, stanowiących 
własność Gminy Pępowo. Składowisko zlokalizowane w wyrobisku poeksploatacyjnym 
pozostałym po wydobyciu piasku. W otoczeniu składowiska w większości są pola uprawne, 
jedynie od wschodu znajduje się niewielki obszar leśny. Cały okoliczny obszar składowiska 
użytkowany jest wyłącznie dla celów gospodarki rolnej. Składowisko eksploatowane było od 1 
lipca 1999 roku do 30 czerwca 2009 roku. 

 
9.3 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 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) zakres prac wykonywanych w okresie zimowym: 
- 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. Uchwała ta m.in. 
zobowiązuje wszystkich mieszkańców do: 
- niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż swoich nieruchomości oraz innych części tych nieruchomości służących do 
użytku publicznego, 
- ustawienia koszy na odpady i systematycznego opróżniania ich - dotyczy właścicieli 
nieruchomości służących do użytku publicznego,  
- prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki przystosowane do mechanicznego załadunku 
odpadów komunalnych zmieszanych. 
Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych 
odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale. 
  



36 

   
 

10. Projekty planów zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz 

W roku 2019 nie były podejmowane działania zmierzające do opracowania planów 
zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz. 

11. 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.  
 

12. 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 02.09.2019 r. - 26.06.2020 r.  Usługę 
świadczy wykonawca osobiście oraz podwykonawca Milla Spółdzielnia w Lesznie, ul. 
Towarowa 1, 64-100 Leszno. W roku 2019 w ramach usługi sprzedano 10 biletów 
jednorazowych oraz 1464 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 74,46 zł brutto a biletu miesięcznego zwykłego 146,00 zł brutto.     

 
13. Ochrona zdrowia 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena 
efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i 
stanu zdrowia mieszkańców gminy, inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć 
lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
oraz ich skutkami a także podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.  

Mieszkańcy Gminy Pępowo mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną, którą 
świadczy NZOZ Asklepios, w ramach którego przyjmuje trzech 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 
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13.1 Zakres badań przeprowadzonych na terenie Gminy Pępowo w 2019 r. 

W 2019 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.  Wyjątek stanowią panie które otrzymały w ramach 

programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii z powodu obciążenia 

następującymi czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w 

obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, a także nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany 

nowotworowej piersi o charakterze złośliwym. Rak piersi jest najczęściej występującym u 

kobiet rodzajem choroby nowotworowej. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet 

nadal umiera z powodu nowotworu, jest zbyt późne wykrycie choroby. Dlatego tak ważne jest 

wykonywanie badań profilaktycznych. 

W 2019 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), a także badania profilaktyczne związane z wczesnym 

wykrywaniem nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na 

krew utajona w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 roku życia-badanie jelita grubego) oraz 

badanie RTG i spirometria, które cieszyły się dość dużym zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców. 

Specjalistyczny Szpital z Wolicy w miesiącu wrześniu przeprowadził badania związane z 

profilaktyką schorzeń układu oddechowego. Z tego programu mieszkańcy Gminy Pępowo 

również korzystają bardzo chętnie.  Przebadanych zostało prawie 100 pacjentów. 

 

Lp.  Rodzaj przeprowadzonego badania Data 
przeprowadzonego 

badania 

1 MAMMOGRAFIA 12.03.2019 

2 MAMMOGRAFIA 13.03.2019 

3 MAMMOGRAFIA 25.04.2019 

4 SPIROMETRIA 05.09.2019 

5 PROFILAKTYKA SCHORZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO 
(RTG) 

05.09.2019 

6 PSA 01.10.2019 

7 JELITO GRUBE 01.10.2019 

  Urząd Gminy Pępowo wraz z podległymi szkołami podstawowymi wziął udział w 
Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka organizowanym przez Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie. Program polegał na zaprezentowaniu opracowanych 
przez Akademię Czerniaka scenariuszy zajęć lekcyjnych przeznaczonych na 1 godzinę lekcyjną 
wraz z obudową dydaktyczną (ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film na temat 
samobadania skóry) przez nauczycieli biologów, pielęgniarki szkolne lub nauczycieli 
wychowawców w ramach godziny wychowawczej. Zajęcia były adresowane do uczniów szkół 
klas 7 i 8 klasy podstawowej. Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie poznali zasady 
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profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry oraz 
różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na 
podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). W programie udział wzięły dwie szkoły 
podstawowe. Zrealizowane zostały dwie godziny lekcyjne, w których uczestniczyło 43 uczniów 
i 4 nauczycieli. 

13.2  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 

 

13.3  Wykaz prywatnych aptek działających na terenie Gminy Pępowo w roku 2019 

Lp. Nazwa placówki Adres placówki 

1 Apteka Calamus Ul. M.Orłonia 1a, 63-830 Pępowo 
 

 

13.4 Zezwolenia na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych 

Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych  
w placówkach sprzedaży detalicznej i gastronomicznej oraz pobieranie opłat za korzystanie z 
tych zezwoleń regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 r. wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

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 31.12.2019) 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% alkohol 
(z wyjątkiem piwa), 

• 40 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
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Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie Gminy Pępowo (STAN NA 31.12.2019) 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. 
 

 
 

13.5 Zasady dysponowania zespołu ratownictwa medycznego wg Wojewódzkiego 

Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla 
Województwa Wielkopolskiego  

 
„System Państwowe Ratownictwo Medyczne…” został stworzony w celu realizacji 

zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Podstawowe zasady dotyczące koordynacji działań 
jednostek systemu zostały określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Na terenie województwa wielkopolskiego 
funkcjonuje jednolity system powiadamiania ratunkowego powołany do życia ustawą z dnia 
22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego. System składa się z centrów 
powiadamiania ratunkowego (CPR) i działa z zastosowaniem zasady wzajemnej 
zastępowalności centrów w razie miejscowej awarii systemu teleinformatycznego bądź jego 
przeciążenia.  

W ramach systemu obsługiwane są zgłoszenia alarmowe kierowane na numery 
alarmowe 112 i 997. Jednocześnie w przypadku zgłoszeń dotyczących stanów nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, zgłoszenia te przekazywane są do obsługi przez właściwą 
dyspozytornię medyczną. W ramach systemu mogą być także obsługiwane numery 991, 992, 
993, 994, 998 i 987 oraz inne numery alarmowe do których zadań należy ochrona życia, 
zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego, mienia lub środowiska. Operatorzy numeru 
alarmowego 112 odbierają połączenia w CPR, a następnie przeprowadzają rozmowę w celu 
uzyskania odpowiednich informacji i drogą elektroniczną przekazują zgłoszenie do służb 
ratunkowych. W przypadku zgłoszeń wymagających przeprowadzenia wywiadu medycznego, 
operatorzy przekazują do odpowiedniej dyspozytorni medycznej formatkę wraz  
z połączeniem. Na teren zgłoszenia dyspozytornia kieruje najbliższy, wolny zespół ratownictwa 
medycznego (Źródło: „Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 

wielkopolskiego”).       
 

LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2019 

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) 

13 8 9 1 0 1 
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14. 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. 

 
14.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie przeciwdziała wykluczeniu 

społecznemu mieszkańców. Celem działalności ośrodka jest organizowanie i wykonywanie 
zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego 
usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań 
pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, 
rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w budynku Urzędu Gminy przy ul. Stanisławy 
Nadstawek 6 w Pępowie - od 1990 roku. 
 

14.2 System zabezpieczenia społecznego i jego instrumenty 
 

W gminie Pępowo pomoc społeczna realizowana jest poprzez następujące 
instrumenty: 

1. system  świadczeń rodzinnych, który  ma  na celu pomoc rodzinom, które nie są 
w stanie zaspokoić  wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem 
wydatków na  utrzymanie dzieci; 

2. system  funduszu alimentacyjnego wprowadzony  celem płynnego wykonania 
obowiązku alimentacyjnego;  

3. rządowy  program „Rodzina 500+” realizowany  w Polsce od 1 kwietnia 2016r. 
mający za zadanie pomóc rodzinom w  wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne 
świadczenia wychowawcze –  od VII/2019r wypłacane na każde dziecko do 
ukończenia 18 lat w  wysokości 500,- zł miesięcznie; 

4. system  pomocy społecznej to  działania i pomoc materialna mające na celu 
przywrócenie lub  zapewnienie samodzielności mieszkańcom wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe, a tam gdzie nie ma takiej możliwości zapewnienie  wsparcia i opieki, 
gwarantując godną egzystencję; 

5. Wieloletni  Program „Posiłek w szkole i w domu” na  lata 2019–2023 to wsparcie dla 
najuboższych mieszkańców; GOPS  przy aktywnym współudziale placówek 
oświatowych, firm i  organizacji pozarządowych zapewnia potrzebującym żywność; 

6. dodatki  mieszkaniowe i energetyczne,  czyli świadczenie pieniężne wypłacane 
przez gminę osobom w  trudnej sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu do 
wydatków  ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego; 

7. wspieranie  rodziny i system pieczy zastępczej; 
8. przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie; 
9. udzielanie  pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne i zasiłki  szkolne); 
10. Karta  Dużej Rodziny . 
 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_spo%C5%82eczna
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 14.3 Aktywna polityka społeczna 
 

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.  
 

14.4 Instrumenty i zasoby lokalnej polityki senioralnej 
 

W gminie Pępowo realizowane jest świadczenie usług opiekuńczych w środowisku 
zamieszkania osób starszych i niesamodzielnych z uwzględnieniem stanu zdrowia i zdolności 
psychofizycznych. Wsparcie udzielane jest w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej, z 
uwzględnieniem jej stanu zdrowia i zdolności psychofizycznych. W 2019 r. usługami 
opiekuńczymi objęte zostały 2 rodziny. 

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. Wydatki gminy z tytułu realizacji 
usług opiekuńczych wyniosły 9.575,00 zł - przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów 
zlecenia oraz składki od tych umów. 

 
14.5 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie 
gminy Pępowo na 2019 rok oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii na 
terenie gminy Pępowo na 2019 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 2019 rok, przyjętym przez Radę Gminy Pępowo uchwałą nr 
IV/23/2018 w dniu 27 grudnia 2018 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 2019 rok i przyjęte przez Radę 
Gminy Pępowo uchwałą nr IV/24/2018 w dniu 27 grudnia 2018 r. 

Obydwie uchwały zostały odpowiednio znowelizowane uchwałą nr VIII/57/2019 Rady 
Gminy Pępowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2018 Rady Gminy 
Pępowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Pępowo na 2019 rok oraz uchwałą nr 
VIII/58/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
IV/24/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu 
przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Pępowo na 2019 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 
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konsultacyjnego, a w przypadku konieczności kierowała wnioski do sądu o zastosowanie 
przymusowego leczenia odwykowego. 

W 2019 roku w punkcie konsultacyjnym udzielono łącznie 139 porad dla 56 osób, w 
tym: 18 porad osobom z problemem alkoholowym, 34 porad dorosłym członkom rodziny 
osoby z problemem alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA), 2 porady osobom 
doznającym przemocy w rodzinie i 2 porady osobom stosującym przemoc w rodzinie.     

Ponadto zostały dofinansowane zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz 
programy profilaktyczne w szkołach. Komisja opiniowała także wnioski o wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Przy 
wykonywaniu swoich zadań Komisja współpracowała m. in. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Pępowie, szkołami podstawowymi, biegłym psychologiem, Bonifraterskim 
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Policją, kuratorami sądowymi, zespołem 
interdyscyplinarnym. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2019 roku planowano kwotę 68 065,98 zł, a wydatkowano 62 406,25 zł, tj. 
91,68 % planu.  

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane były głównie w szkołach w 
ramach zajęć pozalekcyjnych i w ramach programów profilaktycznych. W 2019 roku ze 
środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano: 
namiot profilaktyczny jako stoisko podczas dożynek gminnych, zakup alkogogli i narkogogli, 
publikacje dot. profilaktyki uzależnień, zakup materiałów szkoleniowych, a także spotkanie 
uczniów szkoły podstawowej w Pępowie i Skoraszewicach z grupą raperów RYMCERZE z 
programem profilaktycznym “Nie zmarnuj swojego życia!” - rekomendowanym przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wykład Pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Na realizację 
programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 zaplanowano kwotę 29 500,00 zł, a 
wydatkowano 20 714,03 zł tj. 70, 22% planu.  

 
14.6   Pomoc społeczna . 

 
            W 2019 r. pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie objęto 146 rodzin 
(w tym: ze świadczeń finansowych i rzeczowych 79 rodzin oraz 67 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 2019 roku to: 

1. zasiłki stałe - w okresie dwunastu miesięcy 2019r. pomocą w formie zasiłków stałych 
objęto 8 osób niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo. Razem 
wydano kwotę 39.751,00zł w tym: ze środków własnych kwotę 7.950,00 zł.;  Na 
ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 
wydano kwotę: 3.578,00 zł, w tym dotacja : 2.862,00zł +środki własne : 716,00 zł. 

2. zasiłki okresowe - pomocą w formie zasiłków okresowych w 2019 roku objęto 19 rodzin 
i wydatkowano na ten cel 46.170,00 zł , w tym środki własne: 11.170,00 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: długotrwała 
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choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa domowego( rodziny niepełne, wielodzietne) oraz brak 
możliwości zatrudnienia-bezrobocie. 

3. zasiłek celowy  oraz specjalny zasiłek celowy – w 2019 roku wypłacono zasiłek celowy 
dla 50 rodzin na kwotę 56.255,00 zł, zasiłki celowe przyznane zostały z przeznaczeniem 
na zakup leków, leczenia, opał, żywność i odzież, opłacenie dzieciom całodziennego 
wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach 

4. udzielono schronienia 3 osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej ( interwencja 
kryzysowa, bezdomność). Opłacono pobyt w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej w Piaskach- 2 osobom  i pobyt  w Domu Samotnej Matki w Kiekrzu-1 
kobieta w ciąży. Łącznie wydatkowano na ten cel: 4.560,- zł 

5. kierowanie osób do Domu Pomocy Społecznej i odpłatność za ich pobyt - w 2019 r. 
Gmina Pępowo opłacała pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 mieszkańcom; na 
realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 43.161,00 zł (gmina pokryła 
różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca w DPS a 70% posiadanego dochodu 
własnego tego mieszkańca), 

6. realizacja programu “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 
2019 r. wydatkowano łącznie kwotę: 78.598,00 zł z czego dotacja celowa Wojewody: 
wynosiła 60.960,00 zł, środki własne 17.638,00 zł. W ramach programu udzielono 
pomocy w postaci zakupu posiłku na łączną kwotę: 25.178,00 zł. Zakup posiłku był 
realizowany dla 41 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 38 rodzinom na łączną kwotę: 
53.420,00 zł.  

7. 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 2019 gmina Pępowo 
poniosła koszty pobytu w pieczy zastępczej: 13 dzieci z 7 rodzin (tj. 2 osoby w domach 
dziecka w Bodzewie i Gostyniu oraz pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych), na łączną 
kwotę: 120.768,00 zł. 

8. asystent rodziny- w roku 2019 pomocą asystenta rodziny objęto: 14 rodzin, w tym 31 
dzieci. Całkowity koszt poniesiony na w/w zadanie w 2019 roku wyniósł: 16.600,00 zł. 
Gmina otrzymała dotację Wojewody na zatrudnienie asystenta rodziny, w ramach 
programu “asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok” w 
kwocie: 1.832,00 zł. Pozostała kwota: 14.768,00 zł opłacona została ze środków 
własnych.  
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14.7 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 zaliczy egzamin rzemieślniczy.   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 2019 w Urzędzie Gminy Pępowo złożono 30 wniosków o dofinansowanie  

kształcenia młodocianych pracowników którzy zameldowani są lub zamieszkują na terenie 
gminy Pępowo, na łączną kwotę  306.349,53 zł. 
 

15. 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 2019 r do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 2 „Niebieskie karty”-  założone 
przez Policję. W tym celu powołano 2 grupy robocze do pracy z ofiarami przemocy i sprawcami 
stosującymi przemoc. 
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16. Zasób mieszkaniowy gminy 
16.1    Stan zasobu mieszkaniowego Gminy Pępowo.  
Zasób tworzą lokale położone w budynkach stanowiących własność gminy oraz lokale 

położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych.  

Tabela 1. 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 lokal, który jest 
wynajmowany w związku ze stosunkiem pracy. 
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16.2    Stan techniczny budynków należących do zasobu mieszkaniowego.  

Większość lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Pępowo usytuowanych jest w budynkach wybudowanych w okresie powojennym. Wiek oraz 
stopień zużycia technicznego wymaga przeprowadzenia remontów. Priorytetem w 
planowanych zadaniach jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom. W budynkach 
przeprowadzane są bieżące naprawy, remonty oraz modernizacje celem polepszenia ich stanu 
technicznego oraz warunków mieszkalnych mieszkańców. 
 

16.3 Priorytety  

W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem określa się jako 
priorytetowe następujące zasady: 

1. dążenie do jak największego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców  
Gminy Pępowo, 

2. racjonalizacja i urealnienie opłat czynszu za lokale mieszkalne oraz kosztów zarządu 
gminnym zasobem mieszkaniowym, 

3. racjonalne gospodarowanie środkami budżetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie 
gminnego zasobu mieszkaniowego, 

4. poprawa standardu lokali mieszkalnych, 
5. udzielanie bonifikat dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania, 
6. dążenie do sprzedaży lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

z udziałem gminy, 
7. zapewnianie lokali zamiennych w przypadku konieczności wykonania remontów 

budynków i lokali, 
8. zapewnienie lokali socjalnych. 

16. 4 Zakres prac wykonanych w 2019 r. w budynkach komunalnych ( mieszkalnych) 
 

             W roku 2019 przeprowadzono: 

• wymianę drzwi wejściowych w budynkach w Pępowie, Siedlcu, Czeluścinie – za  11,5 
tyś zł 

• wymianę instalacji wod. kan, montaż prysznica, instalacji elektrycznej w budynku 
komunalnym w Czeluścinie – za 4 tyś zł 

• współfinansowano wymianę   pieca węglowego na gazowy, montaż instalacji gazowej, 
w budynku komunalnym w Pępowie – za 5 tyś zł 

• współfinansowano wymianę pieca węglowego na gazowy, w budynku komunalnym w 
Czeluścinie – za 2 tyś zł 

• wykonano ogrodzenie przy budynku komunalnym nr. 4 w  Pępowie  – za 2,5 tyś zł 
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17. Oświata 
17.1 Oddziały przedszkolne 

Na terenie gminy Pępowo funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie funkcjonuje 7 oddziałów 
przedszkolnych, natomiast w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Skoraszewicach funkcjonują 2 oddziały przedszkolne. Na terenie Gminy Pępowo działał 
również w roku 2019 Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Smerfów”. Łączna liczba dzieci 
w oddziałach przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2019 r. (raport SIO –Systemu ) 
wyniosła: 

Tabela 1. Liczba dzieci wg wieku – stan na 30 września 2018 r. (raport SIO) 

Rok 
urodzenia 

Oddziały przedszkolne 
Pępowo 

30.09.2019 r. 

Oddziały przedszkolne 
Skoraszewice 
30.09.2019 r. 

Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny 
30.09.2019 r. 

2016 26 13 6 

2015 48 20 3 

2014 51 6 4 

2013 45 9 1 

Razem 170 48 14 

17.2 Szkoły podstawowe  

W roku 2019 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, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo wg 
stanu na dzień 30 września 2019 r. zgodnie z raportem z Systemu Informacji Oświatowej 
wyniosła: 

▫ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie -  402 uczniów 
▫ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach – 129 

uczniów, 
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  Wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach na obszarze gminy Pępowo 
utrzymują się na poziomie dobrym. Wyniki testów kompetencji gimnazjalistów 
kończących szkoły przedstawiają się w następujący sposób: 

 
Tabela 2. Wyniki testów kompetencji gimnazjalistów kończących szkołę 

 Część humanistyczna Część matematyczno - 
przyrodnicza 

Część z języka obcego nowożytnego 

 Historia, 
WOS 

J. polski Przyroda Matematyka J. angielski 
p.p1 

J. angielski 
p.r2 

J. niemiec. 
p.p 

Gimnazjum 
Pępowo 

       

Średnia gminy 61,74 65,31 44,74 41,59 54,59 37,90 49,33 

Średnia pow. 54,57 59,32 46,08 38,16 61,15 45,12 47,27 

Średnia wojew. 58,03 61,23 49,00 41,33 66,36 51,06 48,93 

Średnia krajowa 59,00 63,00 49,00 43,00 68,00 53,00 51,00 

 Gmina Pępowo zapewnia uczniom szkół podstawowych dowozy do szkół, z których w roku 
szkolnym 2018/2019 korzystało 427 uczniów natomiast w roku szkolnym 2019/2020 – 376 
uczniów. Wydatki na realizację tego zadania systematycznie rosną. W roku 2019 wyniosły 
286 519,84 zł.  
  

 
1 Poziom podstawowy 
2 Poziom rozszerzony 
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17.3 Programy realizowane w placówkach oświatowych podlegających gminie Pępowo 

17.3.1 Programy rządowe dla szkół. 

1. „Program dla szkół” obejmujący uczniów klas 1-5, łączący od roku szkolnego     2017/2018  

dwa wcześniejsze programy „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”.   

     Celem programu jest ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania zdrowej    

żywności. W ramach programu uczniowie nieodpłatnie otrzymują kilka razy w tygodniu 

porcje owoców i warzyw, mleko i produkty mleczne.  

2. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.   

Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”.  

Celem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w 

zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży oraz zakup nowości wydawniczych. 

3. „Szkolny Klub Sportowy „Wielkopolska” – program realizowany w ramach rozwijania 

sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci młodzieży, 

ogłoszony przez Ministerstwo Sporu i Turystyki.   

4. Przystąpienie Szkoły Podstawowej w Pępowie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

5. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do  

      kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” – 

      udział dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019.  W roku szkolnym 2019/2020 

      wdrażanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie „Planu wspomagania 

     szkoły w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych.   

      Kompetencja w zakresie wielojęzyczności – język angielski”. 
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17.3.2. Pozostałe programy, projekty w których szkoły z terenu gminy Pępowo brały 
udział: 
1. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu – projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  W szkole w 

Pępowie została zakończona instalacja urządzeń zapewniających dostęp do Internetu.                

Przewidywany termin dostarczenia łącza do szkoły -  pierwsze półrocze 2020 roku. 

Realizacja szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów przewidziana jest na lata 2020-2021. 

  

2. Programy w ramach Ogólnopolskiego konkurs organizowanego przez Studium Prawa 

Europejskiego: 

• Przedszkole Młodych Patriotów 

• Szkoła Dobrego Wychowania (klasy 1-6) 

• Uczeń Bezpieczny w Sieci (klasy 4-8) 

 

3. Ogólnopolska kampania profilaktyczna: Bądźmy poszukiwaczami autorytetu (projekt  

dla uczniów, rodziców i nauczycieli) 

4. Akcja MEN „Szkoła pamięta”.  Cel: zorganizowanie działań upamiętniających ważne 

postaci i wydarzenia.  

5. Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i 

uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski  XX 

wieku - „BohaterON w Twojej Szkole”. 

6. Projekt z okazji 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 100. rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego – realizacja programu szkolnego oraz  udział  w 

ogólnopolskich akcjach patriotycznych , np. zbiorowego odśpiewania hymnu 

narodowego pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. 

 

17.3.3 Programy profilaktyczne: 

1. 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. 

2.BIEG PO ZDROWIE – program realizowany był w klasie IV szkoły podstawowej -   

to program obejmujący profilaktykę antynikotynową, kształtowanie u dzieci i młodzieży 

postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji 

tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku 

wolnym od dymu tytoniowego. 
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3. TRZYMAJ FORMĘ – program realizowany był w klasach 7 - program mający na celu 

edukację w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 

szkolnej i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, 

w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

4. WIEM, NIE BIORĘ! JESTEM BEZPIECZNY - program, którego celem jest wzrost 

świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji 

psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego – kl.III gimnazjum i kl.8. 

5. KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA HIV – programem zostali 

objęci uczniowie klas III gimnazjum i kl.8 - program mający na celu zapobieganie 

zakażeniom HIV/AIDS oraz zwiększenie wiadomości młodzieży o AIDS. 

6. Program dla szkół w zakresie zasad prawidłowego żywienia oraz świadomego 

budowania nawyków żywieniowych „Gotuj się na zmiany. 

7. Program profilaktyczny „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”  - profilaktyka 

higieny jamy ustnej.  

8. Udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka. 

9. Akcja „Ratujemy i uczymy ratować”. 
 

17. 4 Stypendium Wójta 

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 2019  stypendium 
Wójta otrzymało 6 absolwentów na łączną kwotę 2050,00 zł. 
 
  



52 

   
 

18. Kultura 
18.1     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.  

 
18.1.1 Organizacja i infrastruktura 

 
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). 

Biblioteka, choć mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie, ma 
osobne wejście i niezależne pomieszczenia.  
Księgozbiór liczy ponad 20 tysięcy woluminów.   

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 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.  

 
 

18.1.2 Działalność kulturalna oraz oferta Gminnej Biblioteki Publicznej w Pępowie 
skierowana do dzieci i młodzieży w roku 2019 

 

Lp. TEMAT  CELE 

1. Ferie w bibliotece 
 
(zajęcia manualno-plastyczne, tworzenie laurek 
na Dzień Babci i Dziadka, 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  
- rozwijanie twórczego i 
logicznego myślenia 
- doskonalenie 
umiejętności pracy w  
grupie i kontakt z  
rówieśnikami 

2. Konkurs czytelniczy na najaktywniejszego 
czytelnika 2019 roku 

 
 

-pobudzanie zainteresowań 
czytelniczych 

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

3. Spotkanie autorskie ,,Podróże do granic” z 
Robertem Czerniakiem 

 

Spotkania z młodzieżą szkoły podstawowej 
(omówienie biografii i twórczości pisarza oraz 
dokładniejsze informacje książka nie tylko o 
podróżach w sensie geograficznym do Ameryki 
Łacińskiej i Australii, ale przede wszystkim 
przekraczaniu granic ludzkiej determinacji i 
odważnego sposobu walki ze śmiertelną 
chorobą) 

- poznanie twórczości  
współczesnych autorów i piszących 
o tematyce podróżniczej 
- kształtowanie wrażliwości 
czytelniczej  
- prezentacja fragmentów  
książek  
– głośne czytanie ze  
zrozumieniem  

4. Światowy Dzień Poety 

 

Wystawa i prezentacja twórczości lokalnego 
poety Ireneusza Szafranka 

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

5. Powitanie wiosny 

 

Zajęcia literacko-plastyczne związane z tematyką 
wiosenno-wielkanocną, wysłuchanie bajki 
,,Wielkanocne idą święta”, przeprowadzenie 
pogadanki o tradycji i symbolach świąt 

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

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

7. Dzień Lasu 

 

(spotkanie w bibliotece z lokalnym leśnikiem, 
informacje sadzenie drzew, informacje o 

- poznanie i utrwalenie  
twórczości znanych polskich 
pisarzy i poetów dla dzieci 
- doskonalenie umiejętności 
słuchania ze zrozumieniem 
- rozwijanie wyobraźni  
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zwierzętach, ptakach oraz wiele innych 
ciekawostek z nim związanych, wysłuchanie bajki 
,,Muminki w lesie”) 
 

twórczej i czytelniczej 
- poznanie osób z naszego  
lokalnego środowiska 
-pogłębianie wiedzy na temat 
sadzenia drzew i zachowania w 
lesie 

-oglądanie książek i slajdów 
związanych z lasem 

8. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
 
(plakat na temat poszanowania książki, godnego 
obchodzenia się z nią, wystawa „ku przestrodze” 
książek zniszczonych, spotkanie przedszkolaków 
z biblioteką i wysłuchanie bajeczek: ,,Franklin i 
książka z biblioteki”, ,,Przychodzi żaba do 
lekarza”)  

- kształtowanie wrażliwości  
czytelniczej 
- uczenie się zasad  
poszanowania i  
obchodzenia się z książką 

-zapoznanie się z zasadami 
korzystania z biblioteki 
-uzyskanie informacji o 
wypożyczeniach i o książce 

9. XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
 
(spotkania z dziećmi szkolnymi z grup ,,O” – 
lekcje biblioteczne, czytanie książek z podziałem 
na role, malowanie i rebusy tematyczne do 
czytanych wierszy Tuwima) 

- „oswajanie się” z biblioteką 
- doskonalenie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem 
- rozwijanie wyobraźni 
czytelniczej i twórczej  
- doskonalenie logicznego  
myślenia 
-zapoznanie się z pracą w 
bibliotece 

- poznanie twórczości Tuwima 

10. 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 

11. Zajęcia wakacyjne ph. ,,Wakacje z Basią” 

 
(czytanie książek z cyklu ,,Basia...”: ,,Basia i 
podróż”, ,,Basia i śmieci”, ,,Basia i biblioteka”, 
rozwiązywanie tematycznych krzyżówek i zadań, 
gry planszowe i kolorowanki)  

- rozbudzanie zainteresowań 
Czytelniczych 

- miłe spędzenie wolnego czasu 

- dobra zabawa w towarzystwie 
rówieśników 
- popularyzowanie literatury 
dla dzieci 
- wzbogacanie słownictwa z  
poprawnością ortograficzną 
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12. Akcja ,,Serce za książkę” 

 

(zbieranie starych książek, które zostały 
sprzedane na kiermaszu. Zebrane środki służyły 
celom charytatywnym) 

-promocja czytelnictwa 

- umożliwienie pomocy 

- uzyskanie środków finansowym 
małym kosztem 

- wsparcie potrzebujących 

13. Wycieczka do Nenufar Club w Kościanie jako 
rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego 
czytelnika 2019 roku 

-Rejs tratwą 

-Wioska Indiańska 

-Jurassic Tunel 

- Jumplandia 

-Park Dmuchańców 

-Chiński park linowy 

-Zakręcony domek 

14. Narodowe Czytanie 

 
(Osiem Nowel Polskich na Ósme Narodowe 
Czytanie – wystawa) 

- zapoznanie z polskimi nowelami 
-partnerstwo w ogólnopolskim 
programie Narodowego czytania  

15. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 
(odwiedzenie przedszkola i głośne czytanie 
dzieciom) 

- promocja czytelnictwa i biblioteki 
- rozwijanie wyobraźni  
czytelniczej przedszkolaków  

16. ,,Dzieci w sieci” 
 
(spotkanie autorskie z Zofią Staniszewską, 
autorką książki ,,Dzieci w sieci czyli dobre 
maniery w Internecie'', rozwiązywanie testu na 
damę i dżentelmena)  

- poznanie ciekawej pisarki 
-Promocja czytelnictwa 

- zapoznanie się z zasadami 
internetowego savior-vivre 

- doskonalenie 
umiejętności pracy w  
grupie i kontakt z  
rówieśnikami 

17. ,,Wokół jesiennego liścia” 

 

(jesienne spotkanie dla przedszkolaków, 
zapoznanie się z charakterystycznymi cechami 
jesieni, jej darami oraz zjawiskami zachodzącymi 
w przyrodzie. Wysłuchanie tekstu książki H. 
Bechlerowej pt. ,,Kolczatek'') 

-promocja biblioteki i czytelnictwa 

- zapoznanie się z pracą w 
bibliotece 

- oglądanie księgozbioru biblioteki, 
szczególnie działu z literaturą 
dziecięcą 

18. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

 

(wystawa, panele dyskusyjne) 

-promocja czytelnictwa 

- zachęcanie do wypożyczania 
bajek dla dzieci 
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19. Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 
(spotkanie literackie z Piotrem Witoniem, 
czytanie historyjek o misiach, czytanie z 
podziałem na role, zagadki tematyczne i logiczne, 
zabawa z przebranym misiem) 

- rozwijanie wyobraźni  
czytelniczej 
- poznanie ciekawej postaci 
- doskonalenie logicznego 
myślenia 
- zabawy z „Misiem” 

20. Spotkanie literacko-wigilijne 

 

(spotkanie dla najmłodszych, śpiewanie kolędy, 
panel dyskusyjny o tradycjach 
Bożonarodzeniowych, prace plastyczne - aniołek, 
wysłuchanie teksu książki ,,Opowieść wigilijna'' 

-promocja czytelnictwa 

- spotkanie ze św. Mikołajem 

- prezentacja fragmentu 
,,Opowieści wigilijnej” 

- rozwój ciekawości czytelniczej 

 
 

18.1.3 Spotkania zorganizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pępowie 
 

1. Spotkanie autorskie z Robertem Czerniakiem – podróżnikiem, współautorem książki 
,,Podróże do granic” odbyło się w lutym 2019 r. 
2. Spotkanie z lokalnym leśnikiem Kamilem Sipurą  odbyło się w kwietniu 2019 r. 
3. Spotkanie z Zofią Staniszewską - autorką poradnika ,,Dzieci w sieci, czyli dobre maniery w 
Internecie” o zasadach internetowego savior-vivre odbyło się w październiku 2019 r. 
4. Spotkanie z aktorem Piotrem Witoniem odbyło się w grudniu 2019 r. 
 

18.1.4 Ogólne informacje dotyczące zadań merytorycznych Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pępowie za rok 2019 
 

 
LP. 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
2018 rok 

 
PĘPOWO 

1. KSIĘGOZBIÓR - ogółem 

(zbiory biblioteczne) 
Literatura dla dzieci i młodzieży 
Literatura dla dorosłych 
Literatura popularno-naukowa 

21 413 książek 
 
9 536 wol. 
4 673 wol. 
7 204 wol. 

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

515 wol. 
 
320 wol. 
195 wol. 

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

12 684,96 zł. 
 
7 684,96 zł. 
5 000,00 zł. 

4. Czasopisma  20 tytułów 

5. Liczba zarejestrowanych czytelników 629 czytelników  
6. Wypożyczenia zbiorów: 10 085 książek 
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Literatura dla dzieci i młodzieży 
Literatura dla dorosłych 
Literatura popularno-naukowa 

 
3827 książek 
5 041 książek 
1 217książek 

 

 
18.1.5 Finanse i dofinansowanie dla Gminnej Biblioteki w Pępowie 

  
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w roku 2019 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 2019 roku zakupiono 515 pozycje książkowe dla biblioteki w Pępowie h za kwotę 
12 684,00 (budżet+BN)  
 
 

18.1.6 Osiągnięcia biblioteki 
1. Utrzymanie liczby wypożyczeń i książek (2018r. – 7 261, a w 2017r. 6 980), 
2. utrzymanie liczby czytelników, 
3. systematyczne wzbogacanie księgozbiorów bibliotecznych, zwłaszcza o nowości 

wydawnicze promowane w czasopismach, mediach i na portalach społecznościowych,  
4. zwiększenie liczby czytelników uczęszczających na spotkania autorskie, a także szersze 

zainteresowanie mieszkańców tego typu spotkaniami, 
5. ścisła i systematyczna współpraca z innymi instytucjami (szkoły i przedszkola) 

pozwalająca na kontakt z dziećmi i młodzieżą, dzięki czemu dzieci uczą się korzystać z 
biblioteki i przyswajają sobie nawyk kontaktu z książką, 

6. ścisła współpraca z nauczycielkami języka polskiego korzystającymi z lekcji 
bibliotecznych,  

7. 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), 

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

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

ponadgimnazjalnych. 
  



58 

   
 

18.2 Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie 
18.2.1 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 wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna oraz siłownia. 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 GOK 
 

Według statystyk prowadzonych przez jednostkę w 2019 r. GOK w Pępowie było 
organizatorem i współorganizatorem około 100 różnego rodzaju imprez, w których wzięło 
udział ponad 8 tys. osób. Najważniejsze z nich, to: 

• Koncerty 8 imprez (2700) 

• Wycieczki rowerowe i wyjazdy 6 (600) 

• Przeglądy artystyczne 3 (410) 

• Pokazy teatralne 4 (350) 

• Seanse filmowe 7 projekcji (300) 

• Warsztaty rękodzieła 5 (300) 

• Kiermasze rękodzieła 2 (250) 

• Kursy, szkolenia, spotkania informacyjne 4 (210) 

• Konkursy i mistrzostwa 3 (140) 

• Inne wydarzenia okolicznościowe: Orszak Trzech Króli, balik karnawałowy, Dzień 
Żołnierzy Wyklętych, Dzień Patrona Szkoły, obchody świąt majowych, Dzień Dziecka, 
Zawody Strażackie, Noc Świętojańska, Święto Niepodległości (2700) 
 
GOK w Pępowie zajmuje się również promowaniem naszego regionu. Do promocji 

wykorzystywane są miejscowe media lokalne, przede wszystkim „Wieści Pępowa”, 
gostynska.pl oraz gostyn24.  

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, i III Cecyliańskim Przeglądzie Chórów w Rawiczu. Grupa cheerleaderek 
działająca przy GOK reprezentowała gminę Pępowo podczas I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Nowoczesnego w Pakosławiu. 

GOK w Pępowie prowadzi również działalność usługową i doradczą. Działalność ta 
polega między innymi na opracowywaniu projektów graficznych plakatów, zaproszeń, ulotek, 
broszur, folderów. Opracowujemy scenariusze imprez, tworzymy dokumentację fotograficzną 
z wydarzeń. Nasze pomieszczenia są intensywnie wykorzystywane przez stowarzyszenia, 
grupowania, instytucje, organizacje, firmy i przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. 
Dodatkowe fundusze pozyskujemy ze sprzedaży biletów oraz wynajmu sprzętu i pomieszczeń.  
 

18.2.2 Działalność kulturalna – imprezy w 2019 r. 
 
W 2019 r. Gminy Ośrodek Kultury w Pępowie było organizatorem wielu imprez 

kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych zrealizowanych zgodnie z zaakceptowanym 
rocznym planem pracy i terminarzem imprez. Ważniejsze wydarzenia i imprezy w 2019 roku 
to między innymi: 

1. Orszak Trzech Króli – 6 stycznia 2019r., kościół i żłóbek pod strażnicą. 

2. III Pępowski Przegląd Kolęd i Pastorałek – 13 stycznia 2019r., sala GOK. 

3. Warsztaty gliniarskie z okazji ferii – 16 stycznia 2019r., ,,Klub na piętrze”. 

4. Pokaz iluzjonisty Apollina z okazji ferii – 18 stycznia 2019r., sala GOK. 

5. Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Pępowo – 19 stycznia 2019r., 

sala GOK. 

6. Teatrzyk z okazji ferii ,,Detektyw Zagadka na tropie…” – 23 stycznia 2019r., sala  GOK. 

7. Gminny Turniej FIFA 19 – 25 stycznia 2019r., ,,Klub na piętrze”. 

8. Karnawałowy balik przebierańców – 25 stycznia 2019r., sala GOK. 

9. Koncert Noworoczny – 27 stycznia 2019r., sala GOK. 

10. Kurs samoobrony dla kobiet ph. ,,Bezpieczna kobieta” – 9 luty 2019r., sala GOK. 

11. Koncert Damiana Holeckiego – 16 luty 2019r., sala GOK. 

12. Ekospektakl organizowany przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – 5 

marca 2019r., sala GOK. 

13. Koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn – Alexander Martinez i Grupa Teatralna             

”Na Fali” z Krobi – 9 marca 2019r., sala GOK 

14. Otwarte Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa w Szachach i Warcabach o Puchar    

Wójta Gminy Pępowo – 24 marca 2019r., sala GOK 
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15. Kiermasz wielkanocny rękodzieła świątecznego współorganizowany z ,,Ziołowsią”   

Pępowo – 31 marca 2019r., sala GOK. 

16. Wielkanocne warsztaty rękodzieła świątecznego – 5 kwietnia 2019r., sala GOK 

17. Koncert biesiady śląskiej – Bernadeta Kowalska i Przyjaciele – 28 kwietnia 2019r.,    

sala GOK. 

18. Majówka rowerowa – 1 maja 2019r., klasztor franciszkanów, Kobylin. 

19. Obchody świąt trzeciomajowych – 3 maja 2019r., kościół i Pomnik Powstańców. 

20. Audycja muzyczna uczniów klasy saksofonu i gitary – 14 maja 2019r., sala GOK. 

21. Dzień Dziecka paintball laserowy – 26 maja 2019r., Cegielnia Pępowo. 

22. Zawody strażackie – 2 czerwca 2019r., stadion. 

23. Czerwcówka rowerowa do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi – 9 czerwca 2019r., 

Krobia. 

24. Dni Ziemi Pępowskiej: koncert Pawła Gołeckiego i zespołu Bayera – 15 czerwca 2019r., 

plac Cyryla Ratajskiego. 

25. Zawody Konne w powożeniu – 16 czerwca 2019r., stadion Pępowo. 

26.  Noc Świętojańska – 23 czerwca 2019r., cegielnia Pępowo. 

27.  Obchody 50-lecia OSP Ludwinowo – 29 czerwca 2019r., Ludwinowo. 

28.  Warsztaty czerpania papieru dla dzieci w wieku 10-13 lat – 1 lipca 2019r., ,,Klub na 

piętrze”. 

29.  Pielgrzymka rowerowa do Borku Wielkopolskiego – 2 lipca 2019r., Borek Wielkopolski. 

30. Półkolonie budowania robotów z klocków LEGO – 15-19 lipca 2019r., ,,Klub na piętrze”. 

31.  ,,Wyjazd za dychę” do kina na film ,,Król lew” – 19 lipca 2019r., Leszno. 

32.  Warsztaty czerpania papieru dla dzieci i seniorów – 1 sierpnia 2019r., sala GOK. 

33.  Dożynki gminno-parafialne – koncert RUDI SCHUBERTHA – 25 sierpnia 2019r., stadion w 

Pępowie. 

34.  Rozwiązanie wakacyjnego konkursu fotograficznego – 25 sierpnia 2019r., stadion w 

Pępowie. 

35.  Wrześniówka rowerowa do Domachowa na IX Festiwal Tradycji i Folkloru – 8 września 

2019r., Domachowo. 

36.  Koncert zespołu Karpowicz Family – biesiada śląska – 19 września 2019r., sala GOK 
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37.  Rajd rowerowy i otwarcie stanicy rowerowej ,,Skrzydlaty Zakątek” i wiatraka 

,,Franciszka” – 22 września 2019r., stanica rowerowa pod wiatrakiem. 

38.  Kino samochodowe ,,Kogel mogel 3” – 4 października 2019r., plac Cyryla Ratajskiego. 

39.  Koncert Beaty Mańkowskiej z zespołem i Andrzeja Misia – 19 października 2019r., sala 

GOK. 

40.  Bal Wszystkich Świętych – 26 października 2019 r., sala GOK. 

41.  Przegląd piosenki dziecięcej ,,Śpiewać każdy może” – 27 października 2019r., sala GOK. 

42.  Noc filmowa klasy V – 15 listopada 2019 r., Klub na piętrze”. 

43.  Dzień Seniora – 24 listopada 2019r., sala GOK. 

44.  Retro andrzejki z Czarno-Czarnymi – 30 listopada 2019r., sala GOK. 

45.  Teatrzyk Mikołajkowy pt. ,,Każdy może zostać Świętym Mikołajem” – 6 grudnia 2019r., 

sala GOK. 

46.  Kiermasz świątecznego rękodzieła – 8 grudnia 2019r., sala GOK. 

47.  II Pępowskie Mikołajki – 8 grudnia 2019r., hala sportowa przy Orliku. 

48.  Warsztaty świątecznego rękodzieła – 13 grudnia 2019r., sala GOK. 
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18.2.3 Działalność środowiskowa 

 
Jednym z ważnych elementów działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie jest 

uczestnictwo w życiu i działalności lokalnych organizacji społecznych.  
W ramach współpracy organizowanych jest wiele imprez głównie o charakterze lokalnym  
z udziałem artystów amatorów oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Są to imprezy rozrywkowo – 
zabawowe, okolicznościowe, ludowe oraz obchody świąt kościelnych, państwowych, 
okolicznościowych, rocznicowych, itp. Były to między innymi: 

1. Akademie okolicznościowe, spektakle, przedstawienia szkolne, konkursy, dni otwarte 
dla szkół podstawowych, gimnazjum, Zespołu Szkół JP II w Pępowie, przedszkoli, 
biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych, 

2. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, wigilie 
bożonarodzeniowe, spotkania świąteczne i okolicznościowe dla Klubu Seniora, Koła 
Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń Wiejskich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

3. spotkania, zebrania, posiedzenia dla organizacji społecznych: Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie, Ochotnicza Straż Pożarna, Hodowcy Gołębi Pocztowych, Kółka Rolnicze, 
Pszczelarze, Klub Seniora, KGW, Samorząd Mieszkańców, KS Orla, Koło Łowieckie, Koło 
Emerytów i Rencistów, Koło Wędkarskie,  

4. przygotowanie posiedzeń Sesji Rady Gminy Pępowo, 
5. pokazy, kiermasze, prezentacje dla firm, organizacji i instytucji, szkół i przedszkoli. 
6. spotkania, baliki, mikołajki dla Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, szkół, 

przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej.  
7. komunie, jubileusze i spotkania dla mieszkańców gminy. 

 
18.2.4 Kursy, koła, warsztaty, zespoły, sekcje 

 
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Pępowie realizuje zadania w dziedzinie wychowania, 
edukacji i upowszechnia kultury. Stwarza 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 przez 
placówkę w 2019 roku: 

1. Fitness dla pań i step aerobic – 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 dla dziewczynek –  1 x 1 godz. tygodniowo, 
10. zajęcia plastyczne dla dzieci – 1 x 1 godz. tygodniowo, 
11. taekwondo – 2 x 3 godz. tygodniowo, 
12. boks – 2 x 1,5 godz. tygodniowo, 

13. kid boksing –1 x 1,5 godz. tygodniowo, 
14. zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2 x 1 godz., 
15. nauka gry na instrumentach i zajęcia wokalne, 
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16. zajęcia wokalne, 
17. chór gminno-parafialny „Continuo” – 2 x 2 godz. tygodniowo, 
18. Pępowski Dyskusyjny Klub Filmowy – 1 x 2 godz. miesięcznie, 

 

 
18.2.5 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. 

 
 

18.2.6    Działalność wydawnicza 
 

Nakładem Urzędu Gminy nieprzerwanie od 1991 roku wydawane jest czasopismo lokalne 
„Wieści Pępowa”. Obecnie jest to kwartalnik o charakterze ogólnoinformacyjnym o objętości 
28-32 stron i nakładzie ok. 1000 egzemplarzy. Redaktorem naczelnym od samego początku 
powstania jest Jacek Śląski. 
 
 

18.2.7    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 crosffitowej. 
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 2019 roku 
do ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: 

• Turniej o Puchar TYMBARK w piłce nożnej na poziomie gminnym oraz finał 
powiatu gostyńskiego   

• Piłkarski Turniej Wsi – kilkuletnia tradycja organizowanego turnieju w dniu 3 
maja/ święta narodowego w której udział biorą mieszkańcy gminy 
reprezentując swoją miejscowość. W roku 2019 zwyciężyła drużyna z 
Krzekotowic. 

• Turniej Drużyn Podwórkowych - amatorski turniej piłkarski dla dzieci do 13 roku 
życia. W turnieju udział biorą dzieci z gminy Pępowo. W ostatnim roku udział w 
turnieju wzięło 8 drużyn. 

• Nocny Turniej Dożynkowy - turniej organizowany nocą w okresie obchodów 
dożynkowych z limitem 8 drużyn. W trzy letniej tradycji turnieju niepokonana 
zostaje drużyna TOPHOG Pępowo. 
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• 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.  

• Turniej Siatkówki Plażowej - Cegielnia. Otwarty turniej siatkówki na który 
przyjeżdżają pary z sąsiednich powiatów rozgrywany nad zbiornikiem wodnym 
Cegielnia w okresie letnim. 

• Rozgrywki na szczeblu OZPN Leszno – mecze ligowe skrzatów i orlików z 
Dąbroczanki Pępowo oraz KA 4 RESPECT  w ramach rozgrywek na szczeblu 
WZPN. 

• Liczne turnieje dla dzieci w tym największy w którym udział w roku 2019 wzięło 
blisko 250 uczestników - “PIŁKARSKI TURNIEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA IM. 
RYSZARDA ZJEŻDŻAŁKI” 

Największym zainteresowaniem obiekt cieszy się okresie wakacji letnich. 
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19.  Ochrona nad zabytkami 
 

             Na terenie gminy Pępowo ochrona zabytków realizowana jest zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi i ustaleniami wynikającymi z uzgodnień ze służbami ochrony 
zabytków. Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r zinwentaryzowanych było   231 
obiektów zabytkowych, z których 84 % stanowiły obiekty ujęte w ewidencji zabytków, 
natomiast 16% obiekty wpisane do rejestru zabytków.  
 

19.1    Dokumentacja dotycząca dóbr kultury w gminie 
    Gmina Pępowo posiada dokument w postaci Gminnej Ewidencji Zabytków - zbiór 

kart, zarejestrowany i uzgodniony z wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z art. 22 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązek 
prowadzenia gminnej ewidencji zabytków nieruchomych spoczywa na  włodarzu Gminy. 
Gminna ewidencja ma formę zbioru 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. 
  

      19.2     Zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Gminy Pępowo 
  Do najcenniejszych obiektów wpisanych do rejestru zabytków w zakresie dziedzictwa 
i krajobrazu kulturowego zalicza się:   

• Zespół kościoła par. p.w. św. Jadwigi   

• Zespół pałacowo- folwarczny Mycielskich  

• Rezerwat Czerwona Róża, o pow. 4,93 ha   

• Rezerwat Pępowo, o pow. 11,53 ha.   

• Figura przydrożna, 2 poł. XVII w. w Gębicach   

• Figura przydrożna Św. Wawrzyńca w Wilkonicach   

• Park pałacowy, zał. I poł. XIX w. w Gębicach   

• Park pałacowy, zał. II poł. XVIII w. w Pępowie  

• Park dworski, zał II poł. XIX w. w Krzyżankach   

• Park dworski, zał. II poł. XIX w., w Skoraszewicach  

• Dawny cmentarz ewangelicki , zał. II poł. XIX w. w Czeluścinie   

• Cmentarz przykościelny, zał. poł. XIX w. w Pępowie  

• Cmentarz parafialny, zał. II poł. XIX w. w Pępowie  

• Cmentarz przykościelny, zał. I poł. XIX w. w Skoraszewicach 
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19.3 Ewidencja zabytków ruchomych 
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. 

 

19.4  Zabytki archeologiczne 
 

• Grodzisko stożkowe - przełom XIV/XV w. 
 

19.5 Wykaz parków na terenie Gminy Pępowo włączonych do ewidencji zabytków: 
 

• Park pałacowy, zał. I poł. XIX w. w Gębicach 

• Park pałacowy, zał. II poł. XVIII w. w Pępowie 

• Park dworski, zał II poł. XIX w. w Krzyżankach 

• Park dworski, zał. II poł. XIX w., w Skoraszewicach 

 

19.6 Wykaz pomników przyrody wpisanych do rejestru: 
 

Miejscowość Gatunek Ilość sztuk Lokalizacja 

Pępowo Jarzęby brekinie 3 Leśnictwo Pępowo 

Pępowo Dąb szypułkowy 1 Leśnictwo Dobrapomoc 

Siedlec Jarząb brekinia 1 Leśnictwo Siedlec 

Skoraszewice Jesion wyniosły 2 Skoraszewice - park 

Skoraszewice Platan klonolistny 2 Skoraszewice - park 

Skoraszewice Dąb szypułkowy 6 Skoraszewice - park 

 

19.7   Działania związane z ochroną zabytków, których właścicielem jest Gmina Pępowo 

           W roku 2019 podjęto działania w celu renowacji zabytkowego wiatraka “Franciszka” 
zlokalizowanego w miejscowości Pępowo. W związku z otrzymaniem dofinansowania z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podjęto decyzję o przeprowadzeniu renowacji 
zabytkowego obiektu. W ramach zadania wykonano następujące prace: 
wymianę skorodowanej mącznicy i fragmentu sztembra, impregnację wewnątrz, wymianę 

zewnętrznego szalunku ścian i pokrycia dachu wiatraka wraz z malowaniem impregnacyjnym 

zewnętrznym, odtworzenie skrzydeł i schodów z zadaszeniem, wymianę skorodowanych 

elementów drewnianych budynku (słupy, rygle, nadbitki, zastrzały) oraz zagospodarowanie 

terenu wokół wiatraka wraz z elementami małej architektury, nasadzeniami, utwardzeniem 

nawierzchni, montażem monitoringu i oświetleniem.  
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19.8 Działania związane z ochroną zabytków, których właścicielem są osoby prywatne 

     Najważniejszym dokumentem, który reguluje kwestie wspierania ochrony zabytków 
które należą do właścicieli prywatnych jest Uchwała Rady Gminy Pępowo z dnia 
21.03.2011 roku oraz zmiana do tej uchwały z roku 2013  w sprawie  określenia zasad 
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała określa warunki 
ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku. Uchwała szczegółowo określa rodzaj danych i informacji, które 
należy zawrzeć we wniosku o wsparcie realizacji zadania ze środków pochodzących z 
budżetu gminy. 

 
19.9  Najcenniejsze  zasoby kulturowe oraz stan ich zachowania i istniejące zagrożenia 

Wśród obiektów zabytkowych na terenie gminy Pępowo szczególnie cenne są: 

• Kościół parafialny pw. Św. Jadwigi   wzniesiony w XV wieku jako konstrukcja 

drewniana, na sztucznie usypanym wzniesieniu, pobudowany w  pierwszej połowie 

XVII wieku jako obiekt murowany przez Jędrzeja Konarzewskiego, budowę kościoła 

którą zakończono w 1625 roku. 
• Pałac wraz z zespołem barokowym w Pępowie - jeden z najpiękniejszych zabytków 

ziemi gostyńskiej. Pałac pępowski powstał w latach 1760 - 1790. Zbudowano go jako 

rezydencję Józefa Mycielskiego, starosty konińskiego, a od roku 1794 - starosty 

inowrocławskiego. Ostatnim Polakiem, który nim władał, był Wilhelm Radziwiłł.  
• Pałac w Gębicach - klasycystyczny pałac, zbudowany około 1825 roku dla Hipolita 

Gorzeńskiego. Fronton pałacu przypomina pałac w Śmiełowie koło Żerkowa. Obiekt 

przebudowano w II połowie XIX wieku. Dobudowując do niego m.in. 

charakterystyczną wieżę. W tympanonie umieszczono herby Gorzeńskich i 

Bojanowskich. Wokół pałacu rozciąga się krajobrazowy park o powierzchni 6,5 ha, w 

którym znajduje się symboliczny grób Ludwika Mycielskiego. 
 

19.10   Kierowanie wniosków o wpisanie wybranych obiektów do rejestru zabytków  
                 W roku 2019 nie wpłynęły wnioski o wpisanie obiektów do rejestru zabytków. 
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20.  Targi i handel 
 Funkcjonowanie targowiska na terenie gminy wynika  z art. 7 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym. 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.   

Ostatnia uchwała dotycząca wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów 
płatności oraz stawek opłaty targowej została podjęta przez Radę Gminy w Pępowie (Uchwała 
nr III/18/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Rady Gminy Pępowo). 

Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą: 
1) za sprzedaż towarów od jednego stanowiska – 27,00 zł., 
2) z tytułu zajęcia dwóch lub więcej stanowisk – wielokrotność stawki, 
3) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym – 8,00 zł. 
Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. Inkasentem opłaty targowej jest 

Urząd Gminy Pępowo, zarządzający terenem targowiska.  
 

21. Tereny zielone 
 
Ważną rolę w otwartym krajobrazie gminy odgrywają zadrzewienia śródpolne, 

przydrożne, zieleń przywodna, zieleń parkowa, cmentarna, sady i ogrody przydomowe, które 
spełniają nie tylko funkcję krajobrazową ale także ochronną. Wpływają na kształtowanie 
lokalnego klimatu obszarów, na których występują, podnoszą walory estetyczno-
krajobrazowe, spełniają rolę wiatro i glebochronną.  

Łączna powierzchnia zielonych terenów urządzonych w gminie Pępowo wynosi 32,02 
ha, w tym parki stanowią 31,92 ha, a zieleńce 0,1 ha. Na rozpatrywanym terenie parki mają 
charakter podworski. Są to m.in.: 

•  Park w Pępowie o powierzchni 20,00 ha o charakterze pałacowym założony w XVIII w. 
W parku występują drzewa pochodzenia rodzimego: dęby, lipy, jesiony, klony, buki, 
graby, kasztanowce, świerki, modrzewie, jodły, oraz obce gatunki między innymi dąb 
burgundzki, choinka kanadyjska i miłorząb dwuklapowy.  

• Park w Skoraszewicach o powierzchni 5,53 ha o charakterze dworskim założony w XVIII 
w. 

• Park w Gębicach o powierzchni 6,39 ha o charakterze krajobrazowym, założony w I poł. 
XIX w., w parku występują liczne stawy i aleje. Ponadto w gminie znajdują się 3 
cmentarze o łącznej powierzchni 1,5 ha. 
W 2019 roku w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego nasadzono 130 szt. Drzew miododajnych gatunku lipa drobnolistna przy 
drodze gminnej Siedlec-Ludwinowo. Zagospodarowano teren zielony przy Wiatraku w 
Pępowie w ramach inwestycji “Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu 
na stanicę rowerową” nasadzono krzewy i byliny ozdobne w tym: bukszpany jałowce i trawy 
ozdobne.  

Na bieżąco przeprowadzane są zabiegi pielęgnacyjne, polegające na przycięciu gałęzi 
drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pępowo. W razie potrzeby 
usuwane są również (po uzyskaniu zezwolenia) drzewa w złym stanie fitosanitarnym oraz 
stwarzające zagrożenie. 
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22. Cmentarze 

Na terenie Gminy Pępowo znajdują się czynne cmentarze: 
 

Tabela 1: Cmentarze użytkowane na terenie gminy Pępowo 

Lp.  Miejscowość  Zarządca cmentarza Powierzchnia 
cmentarza 

[ha] 

Numery działek 
ewidencyjnych 

1 Pępowo Parafia Pępowo 0,5 198 

2 Pępowo Parafia Pępowo 0,3 178/20 

3 Pępowo Parafia Pępowo 0,77 188 

4 Skoraszewice Parafia Skoraszewice 0,36           98/1 

 
Oprócz czynnych cmentarzy, na terenie Gminy Pępowo znajdują się nieużytkowane  

cmentarze wyznaniowe: 
 
Tabela 2: Cmentarze nieużytkowane na terenie Gminy Pępowo 

Lp. Miejscowość Wyznanie Powierzchnia 
[ha] 

Numery 
działek 

ewidencyjnych 

uwagi 

1 Czeluścin Ewangelicki 0,30 237 - 
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23. Porządek publiczny i bezpieczeństwo 
23.1. 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. 

 
23.2 Obrona cywilna 

 
Sprawami związanymi w szeroko rozumianym bezpieczeństwem zajmuje się 

stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. W ramach obowiązków 
gminy realizowane są następujące rodzaje zadań:  

a) zadania związane z obronnością kraju 
b) we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie oraz Biurem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gostyniu 
organizowana jest kwalifikacja wojskowa. Wyznaczone podmioty gospodarcze 
realizują zadania obronne poprzez wykonywanie świadczeń na rzecz obrony. 
Nakładanie świadczeń i wzywanie do ich wykonywania należy do zadań Wójta i 
Gminy Pępowo. Wojewoda wyznacza zadania, które powinny być zaplanowane 
w ramach przygotowań w zakresie obronności. W przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony cywilnej, z 
których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania 
zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania. 

Obrona cywilna jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks 
przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, 
materiałowo - technicznym i zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez 
organa administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne. 
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń 
użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz 
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 
skutków.  

c) zadania z karesu zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych.  
Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będąca 
elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu 
ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.  
 

23.3 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 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_narodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_kryzysowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura_krytyczna
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katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działalności człowieka oraz realizowanie polityki 
informacyjnej w sytuacjach kryzysowych. 
 

23.4 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. 
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24. Ochrona Przeciwpożarowa 
24.1 Infrastruktura i stan osobowy OSP 

 
W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pępowo działa 

12 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:  

• 3 Jednostek Typu „S”: Pępowo, Babkowice i Siedlec, 

• 9 Jednostek Typu „M”: Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, 
Pasierby, Skoraszewice i Wilkonice. 

 
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 
 
Sieć placówek związanych z funkcjonowaniem straży pożarnej zaspakaja potrzeby 
mieszkańców.  

 
24.2 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 2 OSP: 
- Pępowo – „LUKAS” + Torba Ratownicza + Defibrylator,  
- Babkowice – „LUKAS” + Torba Ratownicza + Defibrylator, 
 
Jednostki 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. 

 
24.3 Udział w zdarzeniach jednostek OSP Gminy Pępowo w okresie 01.01-31.12.2019 r. 

 
Zdarzeń ogółem: 72 
Pożary: 15 
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Miejscowe zagrożenia: 55 
Alarmy fałszywe: 2 
 
Tabela 1. Udział jednostek OSP w zdarzeniach włączonych do KSRG w 2019 r. 

Nazwa OSP w KSRG pożary miejscowe 
zagrożenia 

alarmy 
fałszywe 

Łącznie 
zdarzeń 

Pępowo 18 50 2 70 

Babkowice 11 3 0 14 

 
24.4 Zakup umundurowania i sprzętu ratownictwa technicznego w ramach środków z 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Ochotniczej Straży Pożarnej z 
terenu Gminy Pępowo o wartości (70.000,00) 

− Mundury: 18 

− Kurtki: 10 

− Koszule: 5 

− Koszulki 20 

− Bluzy: 8 

− Czapki: 15 

− Buty: 60 par 

− Ubranie koszarowe: 38 

− Hełmy: 8 

− Pasy: 8 

− Pasy i hełmy MDP: 10 

− Fantom: 1  

− Nagłośnienie: 1 

− Komputer: 1 

− Zestaw komputerowy: 1 

− Kamera termowizyjna: 1 
 
24.5 Dotacje do remontów remiz z Komendy Głównej  PSP dla jednostek OSP w roku 
         2019 wyniosły  17.000 zł , które otrzymały  OSP Pępowo  i OSP Siedlec. 

 
                Z budżetu Gminy Pępowo  na utrzymanie działalności przeciwpożarowej w roku 
2019 wydatkowano z budżetu gminy 149.761,95 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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25. Ochrona przeciwpowodziowa 
25. 1 Sieć hydrograficzna Gminy Pępowo 

 
Sieć hydrograficzna gminy Pępowo należy do systemu wodnego Baryczy (zlewania 

Odry). Przez środek gminy, przebiega południkowo – z północy na południe dolina rzeki 

Dąbroczni, 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 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. Cieki na terenie gminy Pępowo mają koryta ukształtowane sztucznie, liczne są też 

rowy melioracyjne. W efekcie szybkie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przez 

powstałe formy działalności antropopresji powoduje niekorzystne zjawisko pogłębiania 

niskich stanów wody w okresie suszy.  

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. 
 

25.2 Zagrożenie powodziowe 
 

Obszar gminy Pępowo został zakwalifikowany do obszaru, na którym nie występuje ryzyko 
i zagrożenie powodziowe. 
 

25.3 Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Gminy Pępowo 
 

W tutejszym Urzędzie opracowany jest Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią, który 
jest na bieżąco aktualizowany i przeglądany. 
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26. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej 
26. 1 Budynki biurowe: 

 
                 a) Budynek Urzędu Gminy Pępowo, 
                 b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. 

26. 2    Obiekty oświatowe 

              a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie 

         b) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach 

 
26. 3 Obiekty kulturalne 

a)  Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie, 

b)  Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie 

c) Świetlice wiejskie w miejscowościach: Babkowice, Czeluścin, Gębice, Kościuszkowo, 
Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, Pasierby, Siedlec, Skoraszewice, 
Wilkonice. 

 
26. 4       Obiekty sportowe i rekreacyjne 
a) stadion sportowy w Pępowie, który posiada:  

- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, 
- bieżnię, 
- kort tenisowy, 
- budynek zaplecza socjalnego dla zawodników 

b) boisko ORLIK w Pępowie , które posiada: 
- boisko piłkarskie, 
- boisko wielofunkcyjne, 
- zaplecze sanitarno - szatniowe. 

c) Boisko wielofunkcyjne w Skoraszewicach 
       - boisko wielofunkcyjne - piłkarskie 

- boisko do siatkówki 
- kort tenisowy 
- boisko do koszykówki 

d)    Place zabaw miejscowościach: Babkowice, Czeluścin,  Gębice,  Kościuszkowo,     
Krzekotowice,   Krzyżanki -2 szt, Ludwinowo, Magdalenki,  Pasierby, Pępowo - 6 szt,          
Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice,      -  
e) Hala sportowa w Pępowie 

 
2.6.5 Obiekty OSP – remizy strażackie.  

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

27.1  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. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o 
niepełnosprawności.  

W 2019 roku w gminie Pępowo 374 rodzinom wielodzietnym wydano 720 Kart Dużej 
Rodziny.  
 

27.2  Świadczenie wychowawcze 500+ 
 

Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus w 2019 roku wydatkowano kwotę 
5.558.099,80 zł. Pomocą objęto 752 rodziny, świadczenie wychowawcze trafiło do 1.208 dzieci 
z terenu gminy . 
 

27.3  Świadczenia rodzinne 
 
W 2019 roku ze świadczeń rodzinnych ( w tym opiekuńczych) skorzystały 323 rodziny oraz  25 
rodzin ze świadczeń funduszu alimentacyjnego. 
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pobierało 70 rodzin na dzieci. Na zasiłki rodzinne z 
dodatkami w 2019 roku wydatkowano 2.137.247,75 zł . 
 

27.4  Świadczenia opiekuńcze 
 

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 2019 roku kwota świadczenia 
pielęgnacyjnego wynosiła 1.583,00 zł miesięcznie. 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono dla 9 osób . Kwota wynosiła 620,00 zł 
miesięcznie 

3. Zasiłek dla opiekuna w 2019 roku wypłacony został dla 4 osób w wysokości 620,00 zł 
miesięcznie  

4. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacone dla 130 osób. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
wynosiła 184,42 zł miesięcznie. 

 
27. 5 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 
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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 2019 roku w gminie Pępowo pomoc w tej formie wypłacona została 1 rodzinie w kwocie 
4.000,00 zł. 

 
27. 6 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.  
 

27.6.1 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. 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 2019r w formie stypendiów objęto 60 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę w 
wysokości 38.045,00 zł, z czego: 

• z dotacji wydatkowano 30.435,00 zł,  
• natomiast ze środków własnych gminy 7.610,00 zł. 
 
27.6.2 Zasiłek szkolny 

 
Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Pępowo w 2019r w formie zasiłku szkolnego objęto: 4 uczniów. Była to pomoc przyznana 
w związku ze zdarzeniem losowym. 
 
27.7. “Dobry Start- 300 plus” 
 

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 2019r. 

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 2019 złożono 544 wnioski o przyznanie prawa do świadczenia 

Dobry start. Na podstawie złożonych wniosków przyznano prawo do w/w świadczenia dla 783 

uczniów. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 234 900,- zł. Powyższe środki w 

całości pochodziły z budżetu państwa. 
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28. Współpraca z jednostkami pomocniczymi 

28. 1 Fundusz sołecki 

W ramach współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Pępowo w roku 2019 – 
podobnie jak w latach poprzednich - funkcjonował fundusz sołecki. Uchwałą Nr IV/21/2018 
Rady Gminy Pępowo z dnia 27.12.2018r.  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 
przyznano poszczególnym sołectwom środki na realizację celów, zgodnie z zapisami ustawy z 
dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego za rok 2019: 

Lp.  
Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia 

Plan  
(zł) 

Wykonanie  
(zł) 

Wykonanie 
(%) 

1. Babkowice 

Opiekun świetlicy 3 504,00 3 504,00 100,00 

Imprezy integracyjne (zakupy) 600,00 597,22 99,54 

Imprezy integracyjne (usługi) 2 900,00 2 900,00 100,00 

Wyposażenie sali i obiektów towarzyszących oraz placu 

zabaw i boiska sportowego 
16 168,50 16 165,40 99,98 

Zakup krzewów, nawozu, środków ochrony roślin, 

nasion trawy, paliwa do kosiarki, środków czystości oraz 

bieżące naprawy 

1 632,00 1 631,98 99,99 

Usługa transportu ziemi 868,00 867,15 99,90 

Razem Sołectwo Babkowice 25 672,50     25 665,74     99,97 

2.  Czeluścin 

Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej     2 304,00      2 304,00     100,00 

Wykonanie podbitki pod zadaszeniem kuchni, 
ocieplenie i tynk ściany zachodniej sali wiejskiej oraz 
wymiana parapetów (zakupy) 

    6 000,00        5 545,96     92,43 

Wykonanie podbitki pod zadaszeniem kuchni, 
ocieplenie i tynk ściany zachodniej sali wiejskiej oraz 
wymiana parapetów (usługi) 

    5 000,00     5 000,00     100,00 

Zakup magazynu blaszanego na narzędzia i akcesoria 
ogrodowe oraz utwardzenie podłoża pod niego 

    2 200,00      2 045,47     92,98 

Zakup plandeki do zabudowy wiaty ogrodowej    2 167,71     2 167,71     100,00 

Dokończenie chodnika z kostki brukowej przy wiacie     4 500,00     4 497,99     99,96 

Razem Sołectwo Czeluścin     22 171,71    21 561,13   97,25 

3. Gębice 

Montaż drzwi  2 219,51 2 219,51   100,00 

Imprezy integracyjne  2 000,00 2 000,00   100,00 

Środki czystości 300,00 300,00     100,00 

Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy 
Aktywności 

    15 488,79       15 488,79 100,00 

Wykonanie tablicy pamiątkowej - - - 

Zakup kosiarki i paliwa do kosiarki 1 910,00         1 909,79   99,99 

Montaż parapetów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej 1 430,49   1 430,49   100,00 

Montaż kamery przy świetlicy wiejskiej - - - 

Usługa elektryczna (montaż oświetlenia w wiacie) 1 200,00  1 200,00     100,00 

Razem Sołectwo Gębice 24 548,79 24 548,58 99,99 

4.  Kościuszkowo 

Opiekun świetlicy 1 500,00  1 500,00     100,00 

Remont elewacji (ocieplenie budynku świetlicy) 
(inwestycje) 

7 307,80  7 307,80   100,00 

Imprezy: festyn, dzień seniora, mikołajki, sprzątanie 
świata (zakupy) 

1 460,00  1 436,07    98,36 

Imprezy: festyn, dzień seniora, mikołajki, sprzątanie 
świata (usługi) 

 1 540,00      1 500,00     97,40 

Remont i doposażenie świetlicy (zakupy) - - - 

Remont i doposażenie świetlicy (inwestycje)  1 361,94      1 361,94     100,00 

Zakup płotu betonowego  938,52  938,00 99,94 

Razem Sołectwo Kościuszkowo   14 608,26      14 543,02     99,55 

5. Gospodarz sali wiejskiej 1 500,00    1 500,00    100,00 
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 Krzekotowice Imprezy integracyjne (zakupy) 1 029,90      862,04     83,70 

Imprezy integracyjne (usługi) 1 400,00  1 400,00  100,00 

Zakup środków czystości - - - 

Zakup paliwa do kosiarki - - - 

Mostek + zestawy ogrodowe, ławki i kosze 4 679,95  4 679,95   100,00 

Ogrodzenie boiska - - - 

Zagospodarowanie terenu pn. "Łączą nas stawy-miejsce 

integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic" 

    13 000,00     12 441,49     95,70 

Razem Sołectwo Krzekotowice     21 609,85      20 883,48  96,64 

6.  Krzyżanki 

Wynagrodzenie dla gospodarza     2 500,00     2 500,00     100,00 

Utwardzenie wiaty kostką brukową, malowanie sali, 
zakup przenośnej toalety (zakupy) 

   2 500,00      2 500,00     100,00 

Utwardzenie wiaty kostką brukową, malowanie sali, 
zakup przenośnej toalety (usługi) 

    9 492,09      9 492,09     100,00 

Zakup środków czystości, benzyna oraz bieżące naprawy 1 000,00    999,41 99,94 

Imprezy integracyjne (zakupy) 1 384,00        1 383,67     99,98 

Imprezy integracyjne (usługi) 2 616,00        2 616,00     100,00 

Razem Sołectwo Krzyżanki  19 492,09      19 491,17     99,99 

7.  Ludwinowo 

Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy  2 256,00     2 250,00     99,73 

Imprezy integracyjne (zakupy) 1 000,00     999,93     99,99 

Imprezy integracyjne (usługi) 2 000,00      2 000,00     100,00 

Zakup środków czystości 300,00     300,00     100,00 

Wyposażenie świetlicy i kuchni (stoły, szafa do kuchni, 

zakup drzwi do przechowalni) 

- - - 

Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup 

kuchenki) 

1 349,99     1 349,99     100,00 

Wykonanie szafy, stołów i drzwi wraz z usługą murarską 
i malarską 

 13 702,99     13 699,85     99,98 

Zakup węży strażackich i prądownic 2 600,00     2 600,00     100,00 

Razem Sołectwo Ludwinowo  23 208,98     23 199,77     99,96 

8.  Magdalenki 

Płaca dla opiekuna świetlicy  1 200,00       1 200,00     100,00 

Imprezy integracyjne (zakupy)  2 300,00     2 298,54     99,94 

Imprezy integracyjne (usługi) 900,00     900,00     100,00 

Zakup środków czystości, nawozu i środków ochrony 
roślin na boisko sportowe 

379,97     379,97     
100,00 

Usługi agrotechniczne na boisku 250,00     250,00     100,00 

Zakup namiotu 840,00     840,00     100,00 

Remont świetlicy (inwestycje) 4 142,32     4 142,00     99,99 

Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą 

magazynową w Magdalenkach - etap II 
- - 

- 

Doposażenie świetlicy 3 214,61     3 213,70     99,97 

Zakup sprzętu do utrzymania czystości przy świetlicy i 

zakup krzewów 
722,00     722,00     

100,00 

Zakup kosy spalinowej, sprzętu i zakup paliwa 2 950,00       2 948,89     99,96 

Razem Sołectwo Magdalenki  16 898,90     16 895,10     99,98 

9.  Pasierby 

Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - - - 

Imprezy integracyjne (zakupy) 1 825,95     1 825,95     100,00 

Imprezy integracyjne (usługi) 3 000,00     2 500,00     83,33 

Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni i 

świetlicy wiejskiej 

 300,00     286,00     95,33 

Remont świetlicy (usunięcie wilgoci ze zniszczonej 

ściany oraz wyszpachlowanie i wymalowanie) 

(inwestycje) 

2 000,00     1 950,00     97,50 

Zakup paliwa do wykaszania 200,00     98,08     49,04 

Zakup garażu blaszanego i zamówienie usługi 

utwardzenia podłoża (zakupy) 

- - - 

Zakup garażu blaszanego i zamówienie usługi 

utwardzenia podłoża (usługi) 

- - - 
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Renowacja drzwi wejściowych 1 500,00     0,00 0,00 

Zakup nagłośnienia 1 888,00      1 888,00     100,00 

Opiekun świetlicy 3 000,00     3 000,00     100,00 

Zakup ławek i utwardzenie terenu przy grillowisku 2 000,00     1 974,60     98,73 

Zakup domku narzędziowego 5 000,00     5 000,00     100,00 

Zakup gabloty ogłoszeniowej 712,00     700,05     98,32 

Usługa prania zasłon 400,00     96,00     24,00 

Razem Sołectwo Pasierby 21 825,95     19 318,68     88,51 

10. Pępowo 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod zabudowę 

wiaty rekreacyjnej, zazielenienie terenu przy placu 

zabaw przy ul. Promienistej (dostawa i montaż altany i 7 

ławek) 

14 030,00     14 030,00     100,00 

Wyposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja (altana i lina - 

dostawa i montaż) 

21 889,70     21 889,70     100,00 

Witacze i tablice ogłoszeniowe 7 300,00     7 300,00     100,00 

 

Razem Sołectwo Pępowo   43 219,70     43 219,70     100,00 

11. Siedlec 

Opiekun świetlicy 3 500,00     2 920,00     83,43 

Imprezy integracyjne (zakupy) 2 205,00      2 203,75     99,94 

Imprezy integracyjne (usługi) 1 595,00     1 595,00     100,00 

Zakup środków czystości i benzyna  500,00     500,00     100,00 

Wyposażenie placu zabaw 200,00     200,00     100,00 

Remont Domu Strażaka (inwestycje)  17 790,41     17 790,41     100,00 

Remont Domu Strażaka (zakupy) 171,00     170,24     99,56 

Zakup mebli kuchennych 5 200,00     5 200,00     100,00 

Razem Sołectwo Siedlec 31 161,41     30 579,15     98,13 

12.  Skoraszewice 

Opiekun świetlicy 1 776,00     1 772,00     99,77 
Środki czystości  300,00     300,00     100,00 
Zakup paliwa 50,00     49,54     99,08 
Imprezy integracyjne (zakupy) 1 500,00     1 495,00     99,67 
Imprezy integracyjne (usługi) 3 500,00     3 500,00     100,00 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy 
w Skoraszewicach pn. "Leśna opera" 

- - - 

Wymiana okien, drzwi, wymiana armatury sanitarnej i 

malowanie pomieszczeń w świetlicy 

27 492,98     27 492,98     100,00 

Razem Sołectwo Skoraszewice 34 618,98     34 609,52     99,97 

13.  Wilkonice 

Opiekun świetlicy 3 000,00     3 000,00     100,00 

Zagospodarowanie terenu wokół stawu 23 997,99      23 997,99     100,00 

Imprezy integracyjne (zakupy) 1 656,67      1 656,67     100,00 

Imprezy integracyjne (usługi) - - - 

Zakup kosy spalinowej - - - 

Razem Sołectwo Wilkonice   28 654,66     28 654,66     100,00 

 DLA CAŁEJ GMINY 327 691,78     323 169,70     98,62 
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29. Promocja 

29.1 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 2019 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. 
 

29.2 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 grudnius potkanie  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 Powiat  

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 tyś 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. 
                                      

  

http://www.pepowo.pl/
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29.3   Zarządzanie informacją 
29.3.1 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 są obrady Sesji Rady Gminy Pępowo; 

• Pępowo.e-mapa.net - internetowy portal mapowy gminy Pępowo, 

• strona Facebook.   
 

                    29.3.2   Elektroniczne usługi publiczne (e-usługi) 

  Gmina Pępowo realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia 
komunikacji z mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. W roku 
2019 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 2019 r  możliwe jest elektroniczne załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy 
Pępowo za pomocą dedykowanej platformy usług publicznych 
 

29.4   Wyróżnienia przyznawane przez Gminę 
29.4.1  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. 
Powołana kapituła Plebiscytu składająca się z pracowników urzędu i przedstawicieli 

wszystkich wiosek utworzyła listę nominowanych do tytułu w czterech kategoriach 

Plebiscytu: 

• ORGANIZACJA SPOŁECZNA,  

• DZIAŁACZ,  

• LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

• SPORTOWIEC. 

W głosowaniu udział mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy. Rozstrzygnięcie 

konkursu następuje w czasie organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Koncertu 

Noworocznego. 

Decyzją mieszkańców Laur Aktywności Społecznej w Gminie Pępowo w roku 2019 otrzymali: 

•  OSP Pępowo (w kat. organizacja społeczna) 

• Mirosława Bigaj (w kat. działacz),  

• Sebastian Koncewicz - własciciel  firmy AGII (w kat. lider przedsiębiorczości) 

•  Ewa Roszak (w kat. sportowiec). 
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29.4.2  Zasłużeni dla powiatu gostyńskiego z 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 2019 zaszczytny tytuł otrzymało dwoje mieszkańców naszej gminy: 

▫  ks. kanonik Henryk Szwarc 

▫ Jacek Śląski 
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30. 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 
pozarządowe, które czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i aktywizują lokalną społeczność. 
Wsparcie finansowe w roku 2019 wyniosło 25,8 tyś zł. 
 
Tabela 1. Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2019 r. w ramach programów kulturalnych, 
sportowych i aktywizacyjnych 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Prowadzona działalność Kwota 
dofinansowania 

1 Chór gminny Continuo kulturalna 5.000 

2 Uniwersytet Trzeciego Wieku kulturalna 3.000 

3 PZW Pępowo aktywizacyjna,  3.500 

4 GTW Gębice aktywizacyjna 2.800 

5 TON w Pogorzeli pomoc i integracja 2.500 

6 PZERiI Koło Pępowo pomoc i integracja 2.500 

7 KS Tiger WIELKOPOLSKA sportowa 3.500 

8 Uniwersytet Trzeciego Wieku sportowa, rekreacyjna 3.000 

 
30.1 Współpraca w ramach KGW 

 
        Na terenie gminy Pępowo w 2019 r. działalność prowadziło 13 Kół Gospodyń Wiejskich.  

 
31. Budżet obywatelski – brak budżetu obywatelskiego 

32.  Współpraca międzynarodowa - Współpraca z holenderską gminą Neder-Betuve  
      Trudno przecenić naszą ponad 30- letnią przyjaźń z holenderską gminą Dodewaard, a 
później- 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 
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sprzęt rehabilitacyjny. Prawie niemożliwym jest wymienienie wszystkich obszarów współpracy 
i pomocy, ale wszystkie trzeba uznać za ważne na naszej drodze do Europy.  

 

 

 

 

          W dniach 9-12.04.2019r. na zaproszenie władz Gminy Neder- Betuwe i Komitetu d/s 
współpracy z Dodewaard  - 12 osobowa delegacja z gminy Pępowo (władze gminy oraz 
przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych) pojechała z wizytą studyjną do Holandii. 
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Tematem przewodnim wyjazdu był “Senior w środowisku lokalnym- gminnym w Holandii”. 
Delegacja zwiedziła Urząd Gminy w Opheusden oraz domy opieki nad seniorami funkcjonujące 
w gminie. Burmistrz przedstawił strukturę organizacyjną gminy, mechanizmy działania urzędu 
i omówił funkcjonowanie holenderskiego samorządu oraz systemu opieki nad seniorami w 
Holandii.  

 

 

 

    W miesiącu grudniu tradycyjnie członkowie Komitetu Dodewaard przyjechali ze 
świątecznym transportem do podopiecznych GOPS i niepełnosprawnych mieszkańców gminy. 
Wzięli udział w corocznym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym dla osób samotnych oraz 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  
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Ponadto pępowski Komitet ds. współpracy zorganizował spotkanie władz gminy 
Pępowo, Komitetów ds. współpracy z obu zaprzyjaźnionych gmin oraz Zarządu Chóru Gminno- 
Parafialnego Continuo.  W trakcie spotkania: 
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▫  podsumowano współpracę pomiędzy Gminami Pępowo- Neder- Betuwe, 
▫ omówiono wyjazd Pępowskiego Chóru do Gminy Neder- Betuwe, 
▫ złożono sobie życzenia Świąteczne i Noworoczne. 
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33.   Realizacja inwestycji  

       W roku 2019 na inwestycje przeznaczono kwotę ponad 6, 4 mln zł.  W odniesieniu do 
budżetu gminy to prawie 21 % wszystkich wydatków budżetowych. Cieszy fakt, że w ogólnej 
kwocie wydatków inwestycyjnych 3,22 mln zł zostało pozyskane z dotacji i wsparcia 
pochodzącego ze środków zewnętrznych.  Największe zadanie inwestycyjne realizowane w 
roku 2019 to rozbudowa oczyszczalni ścieków, ale oprócz tego realizowano cały szereg innych 
większych lub mniejszych inwestycji i zakupów. 

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie (inwestycja realizowana 

w latach 2019-2020) Wydatki w roku 2019 wyniosły: 4.273.795,73 zł. Zadanie pt. 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” jest 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 4 983 260,18 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. 
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2. Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową 

za  894.195,94 zł. Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” pn. 

„Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową”  

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania, wsparcie 

badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości 

przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz 

środków w zakresie świadomości środowiskowej” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 
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3. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności - za kwotę 95.540,72 zł. Zadanie 

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowano przez Ministra Sportu i Turystyki ze 
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środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności - edycja 2019 

 

4. Przebudowa drogi gminnej relacji Czeluścinek – Krzekotowice („droga królewska”) - 

za kwotę 64 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych. 
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5. Zakup sadzonek drzew miododajnych – 13 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze 

środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania jednorocznego 

pn. zakup sadzonek drzew miododajnych. 

6. Wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku szatniowo – sanitarnym na 

stadionie przy ul. Sportowej w Pępowie - 52.152,00 zł. Zadanie dofinansowane ze 

środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na 

Medal”. 

7. Zagospodarowanie terenu pn. "Łączą nas stawy - miejsce integracji i zabawy dla 

mieszkańców Krzekotowic" - 39 839,40 zł. Zadanie dofinansowane ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska 

Odnowa Wsi. 
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8. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Pępowo: 

modernizacja drogi wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem przy drodze powiatowej 

nr 4925P w miejscowości Czeluścinek - 200.000,00 zł, budowa chodnika przy drodze 

powiatowej nr 5125P w miejscowości Czeluścin - 100.000,00 zł.  

 

9. Budowa chodnika przy ul. Promienistej - 108.095,20 zł,  
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10. Budowa drogi w Krzekotowicach (PKP) - 39.599,60 zł,  

 

11. Przebudowa drogi gminnej wraz z zabudową rowu w Gębicach - 42.761,83 zł  

12. Wykup gruntów pod drogę  - 9.137,29 zł, 

13. Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego 

budynku oświatowego w Siedlcu na budynek mieszkalny wielorodzinny – etap V – za 

kwotę  90.741,91 zł, 
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14. Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu 

jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu 

- 3.000,00 zł,  

15. Tor przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych - 11.000,00 zł,  

16. Wykup gruntów pod inwestycje gminne (grunty na powiększenie terenu oczyszczalni 

ścieków w Pępowie) - 105.228,00 zł,  

17. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - 45.842,41 zł,  



101 

   
 

 

18. Ocieplenie elewacji budynku świetlicowego w Kościuszkowie - 10.000,00 zł,  

19. Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowości Kościuszkowo i Krzyżanki- 

25 000,00 zł 

 

20. Trybuny przenośne na obiekty sportowe - 14.039,44 zł. 

        


