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1. Strategia gminy Śrem
Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2013-2020 określa zasady oraz kierunki
polityki w celu zapewnienia szeroko pojętego, trwałego i zrównoważonego
rozwoju gminy oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej.
Dokument określa cel działania samorządu, którym jest uzyskanie
pożądanego przez mieszkańców wizerunku gminy Śrem.
W strategii opisano istniejącą sytuację społeczno-gospodarczą gminy i na tej
podstawie zdefiniowano podstawowe obszary problemowe. Określono
możliwe kierunki, szanse i zagrożenia oraz niezbędne działania w celu
uzyskania poprawy sytuacji na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.
Dokument ułatwia podejmowanie planowych działań oraz umożliwia
aplikowanie o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, zarówno
zagranicznych, jak i krajowych.
Rada Miejska w Śremie przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Śrem 2013-2020
uchwałą nr 317/XXXIV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Strategia jest corocznie monitorowana na podstawie opracowanych
mierników, które odzwierciedlają zmiany poziomu życia mieszkańców
na terenie gminy. Wartości wskaźników określono w sposób względny –
wartość ma być mniejsza lub większa w porównaniu do roku ubiegłego,
z wyjątkiem udziału wydatków majątkowych w łącznych wydatkach gminy
ustalonego na poziomie 15%. Realizacja określonych wskaźników za 2018
rok wyniosła 81,82%.
Wartość
wskaźnika
w 2017 roku

Wartość
wskaźnika
w 2018 roku

Wskaźnik
uzyskany

41118

41431

wzrost

poziom dochodów gminy na 1 mieszkańca

3724,57

4078,20 zł

wzrost

udział wydatków majątkowych w łącznych
wydatkach gminy

9%

13,54%

poniżej 15 %

90,636 km

91,89 km

wzrost

liczba środowisk, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej

840

741

spadek

liczba przestępstw

755

957

wzrost

liczba wykroczeń

3698

2432

spadek

Wskaźniki monitoringowe

liczba mieszkańców gminy

długość utwardzonych dróg gminnych
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powierzchnia gminy, objęta miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego

35,42%

36,12%

wzrost

liczba podmiotów gospodarczych

3001

3017

wzrost

liczba bezrobotnych mieszkańców

594

445

spadek

48,91%

62,79%

wynik wyższy
niż w
województwie

Podsumowanie

81,82%

wyniki egzaminu gimnazjalnego

8 | Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018

2. Finanse gminy
2.1 Dochody i wydatki gminy
Politykę finansową gminy Śrem realizowano w oparciu o uchwałę
397/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok z późn. zmianami.
W 2018 roku dochody gminy Śrem wyniosły 182 477 383,05 zł, wydatki - 182
466 924,67 zł. Nadwyżka bieżąca stanowiła 7,15%.

Struktura dochodów

17,32%
5,83%

2,94%
2,32%

4,97%

24,80%

0,51%

0,07%
0,05%

0,57%
0,49%
0,12%

0,03%

0,09%

0,17%

0,33%
39,72%

0,01%
0,00%
0,00%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Rodzina 500+
Różne rozliczenia
Gospodarka mieszkaniowa
Oświata i wychowanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Administracja publiczna
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Działalność usługowa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
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Struktura wydatków

6,42%

5,85%

7,25%

5,51%

2,57%
0,53%

3,45%
3,07%

0,02%
1,23%

0,52%

0,75%
2,27%

25,63%

0,47%
0,65%

35,53%

0,34%
0,04%
0,17%

Oświata i wychowanie
Rodzina 500+
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Transport i łączność
Administracja publiczna
Pomoc społeczna
Gospodarka mieszkaniowa
Kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Rolnictwo i łowiectwo
Działalność usługowa
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.2 Zadłużenie gminy
Na realizację części inwestycji gmina Śrem zaciąga zobowiązania. W 2018
roku zadłużenie wynosiło 51 267 413 zł, co stanowiło 28% budżetu gminy.
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2.3 Środki zewnętrzne
Gmina Śrem w 2018 roku aplikowała o na realizację różnorodnych zadań
pozyskuje środki finansowe zewnętrzne: unijne bądź krajowe. Z tych
środków realizowane są inwestycje komunalne (budowa dróg, remonty
budynków), projekty edukacyjne oraz społeczne.
Środki unijne:
Instytucja
wspierająca

Wnioskodawca

Kwota
dofinansowania

Zadanie

Gmina Śrem
30.03.2018

PROW 2014-2020

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w
ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi.
Budowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie etap I

500 000,00 zł

Gmina Śrem
03.04.2018

WRPO 2014+ w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi
rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do
Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina.

6 698 779,03 zł

SUMA 7 198 779,03 zł

Środki krajowe:

Wnioskodawca

SP w Zbrudzewie

SP w Krzyżanowie

SP w Dąbrowie

SP 6 w Śremie

SP 1 w Śremie

Biblioteka Publiczna
w Śremie
SP w Pyszącej

Instytucja
wspierająca

Zadanie

Kwota
dofinansowania

SZS Wielkopolska

Popularyzacja sportu

5 600,00 zł

Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

5 000,00 zł

SZS Wielkopolska

Popularyzacja sportu

2 800,00 zł

Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

2 480,00 zł

Mentor Szczecin

Tablica interaktywna

6 000,00 zł

Biblioteka KO

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

12 000,00 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

12 000,00 zł

Fundacja Pro Cultura

KoderJunior Szkoła Mistrzów Programowania

17 007,21 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

wsparcie finansowe w kosztach organizacji olimpiad,
konkursów, turniejów i przeglądów

750,00 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek

650 000,00 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Ministerstwo
Edukacji Narodowej
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SP w Nochowie

Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej

Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Aktywna Tablica

14 000,00 zł

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

150 000,00 zł

Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej

Wspieranie JST w tworzeniu Systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 2018

75 000,00 zł

PCPR w
Śremie/PFRON

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla
osób niepełnosprawnych. Sport dla wszystkich

5 000,00 zł

Rządowy Program na
rzecz aktywności
społecznej osób
starszych na lata
2014-2020

Rządowy Program na rzecz aktywności społecznej
osób starszych na lata 2014-2020.
Śremski Senior - inicjator i organizator społeczny

97 460,00 zł

Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości

uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez
Rzeczypospolitą Polską

40 000,00 zł

Gmina Śrem/SP5

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych

83 227,63 zł

Gmina Śrem/SP w
Dąbrowie

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych

49 500,00 zł

SP 5 w Śremie
Gmina Śrem/OPS

Gmina Śrem/OPS

OPS
Stowarzyszenie
Animatorów
Społecznej
Gospodarki Rynkowej
Szansa/OPS
Muzeum Śremskie

SUMA 1 311 824,84 zł
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3. Informatyzacja gminy
Rozwój technologii komputerowych i informacyjnych skłania gminę do
podejmowania nieustannych działań związanych z informatyzacją. W 2018
roku szczególny nacisk położono na kwestię rozwoju e-usług, pozwalających
mieszkańcom na elektroniczny dostęp do usług i informacji
z wykorzystaniem najnowszych technologii.

3.1.1 Elektroniczne usługi publiczne (e-usługi)
 sip.srem.pl - System Informacji Przestrzennej Gminy Śrem –
powstał w wyniku realizacji projektu pn. „TIK w służbie
nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem” przy wsparciu
Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach WRPO 2014+. Portal zapewnia
mieszkańcom dostęp do danych przestrzennych m.in. z zakresu
numeracji porządkowej nieruchomości, czy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, z poziomu aplikacji
możliwa jest obsługa wybranych usług elektronicznych (e-usług).
 e-Sesja – z powodu zmian wprowadzonych w Ustawie
o samorządzie gminnym w 2018 roku uruchomiono system
zarządzania pracami Rady Miejskiej. W kadencji 2018-2023 obrady
transmituje się na żywo w Internecie, a mieszkańcy mogą
prześledzić przebieg obrad i głosowań na specjalnie przygotowanej
stronie srem.esesja.pl
 e-cmentarz – elektroniczna mapa cmentarza komunalnego
umożliwia szybkie wyszukiwanie grobów, wolnych miejsc oraz
pozwala na sprawdzenie statusu kwater

3.1.2 Internet światłowodowy
W dobie gwałtownego wzrostu znaczenia telekomunikacji i coraz szybszego
wzrostu ilości danych przesyłanych w sieci konieczne jest zapewnienie
niezawodnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Urząd Miejski
wykorzystuje nowoczesne łącze światłowodowe od 2016 roku. W 2018 roku
światłowodowy dostęp do Internetu zyskały wszystkie placówki oświatowe
gminy.
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4. Oświata i wychowanie
Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie i ochronę zdrowia (żłobek)
stanowią ok. 40% corocznych łącznych wydatków budżetu gminy.

4.1 Opieka nad dziećmi do lat 3
Gmina prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na swoim
terenie. W 2018 roku działało 5 żłobków i 1 klub dziecięcy w sześciu
lokalizacjach. Gmina Śrem za pomocą prywatnych podmiotów zapewnia 244
miejsca w żłobkach i 19 miejsc w klubie dziecięcym.

4.2 Przedszkola
Na terenie gminy Śrem w 2018 roku funkcjonowało: 14 przedszkoli oraz
6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach
wiejskich oraz 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie
miasta.
Liczba dzieci w przedszkolach wynosiła 1974.

4.3 Szkoły podstawowe i gimnazjalne
4.3.1 Szkoły prowadzone przez gminę

Gmina Śrem prowadzi 11 szkół podstawowych: 5 na terenie miasta i 6 na
terenach wiejskich:
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
 Szkoła Podstawowa im. generała Dezyderego Chłapowskiego
w Bodzyniewie
 Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Pyszącej
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
 Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego
w Nochowie
 Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie
Liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosiła 3592.
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4.3.2 Szkoły prowadzone przez inne podmioty
Na obszarze gminy Śrem funkcjonują również szkoły podstawowe
prowadzone przez inne podmioty (stan na 30.09.2018r.)
 Niepubliczna
Szkoła
Podstawowa
z
Klasami
Przysposabiającymi
do
Pracy
prowadzona
przez
Stowarzyszenie „Holis”,
 Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II
w Śremie prowadzona przez Parafię Najświętszego Serca
Jezusa w Śremie,
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Śremie prowadzona przez Jolantę Tylman i Jakuba
Tylmana.
Liczba uczniów w tych szkołach wynosiła 629.

4.3.3 Stypendium Burmistrza Śremu
W 2018 roku w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Burmistrz Śremu przyznał stypendium
uzdolnionym uczniom. Stypendium o wartości 500 zł otrzymało 87 uczniów.
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4.4 Programy realizowane w placówkach oświatowych
podlegających gminie Śrem
4.4.1 Programy rządowe
„Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” to programy mające na celu
ukształtowanie nawyku spożywania zdrowej żywności. W 2018 roku
inicjatywy objął program wspólny skierowany do uczniów klas I – V, w
ramach którego dzieci otrzymują warzywa, owoce i produkty mleczne.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Celem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz zakup
nowości wydawniczych w latach 2016-2020. Do programu Ministerstwa
Edukacji Narodowej przystąpiły wszystkie szkoły gminy Śrem.
Aktywna tablica
Program mający na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019. W roku 2018 do programu przystąpiło 7 szkół: SP 6, SP 5,
SP 1, SP Pysząca, SP Nochowo, SP Dąbrowa, SP Krzyżanowo.
Wyprawka szkolna
W ramach programu rodzice/opiekunowie prawni/rodzice zastępczy
uczniów poszczególnych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych uzyskali refundację kosztów za zakup podręczników.

4.4.2 Projekty unijne
Gimnazjalista z pasją
Projekt realizowany w szkołach gimnazjalnych, mający na celu wsparcie
uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych
i zawodowych. Wsparcie finansowe z funduszy WRPO 2014+ w ramach ZIT
dla MOF Poznania. Wartość projektu: 831 572,50 zł.
Edukacyjna (R)ewolucja
Projekt realizowany w 8 szkołach podstawowych w gminie Śrem, który
wspiera kształcenie ogólne poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
zwiększanie
kompetencji
nauczycieli
i
doposażenie
pracowni
przedmiotowych. Wsparcie finansowe z funduszy WRPO 2014+. Wartość
projektu: 896 234,23 zł.
Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli
i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli i uczniów
szkoły podstawowej. Efektem jest doposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do
przeprowadzania doświadczeń w zakresie przedmiotów przyrodniczych
i matematycznych oraz w narzędzia wspomagające rozwój uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wartość projektu: 147 830,66 zł.

16 | Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018

5. Mienie komunalne
Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność
i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków
oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Podmioty gospodarujące mieniem komunalnym gminy Śrem w 2018 roku
obrazuje poniższy schemat:

Rada Miejska
w Śremie

Burmistrz Śremu

Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych

Dyrektorzy instytucji
kultury

Śremski Ośrodek
Kultury

Urząd Miejski
w Śremie

Jednostki pomocy
społecznej i opiekuńczej

Muzeum Śremskie

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Biblioteka Publiczna
im. Heliodora
Święcickiego
Przedszkola prowadzone
przez gminę Śrem

Prezesi zarządów
spółek prawa
handlowego

Środowiskowy Dom
Samopomocy
Szkoły podstawowe prowadzone
przez gminę Śrem

Komendant
Straży Miejskiej
w Śremie

Śremskie
Wodociągi Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
w Śremie Sp. z o.o.
Śremskie Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

Śremski Sport Sp. z o.o.
Przedszkole nr 2 Słoneczna
Gromada w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Śremie

Przedszkole nr 3 Jarzębinka
w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 2
im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 Mali
Przyrodnicy w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Śremie

Przedszkole nr 7 Janka
Wędrowniczka w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Polskich Noblistów w Śremie
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Braci Barskich w Śremie

Szkoła Podstawowa
im. hrabiego Władysława
Zamoyskiego w Nochowie

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Pyszącej
Szkoła Podstawowa
w Zbrudzewie

Szkoła Podstawowa
im. Generała Dezyderego
Chłapowskiego w Bodzyniewie
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Dąbrowie
Szkoła Podstawowa
im. Władysława Reymonta
w Krzyżanowie
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Gmina Śrem, w ujęciu ewidencyjnym dysponuje mieniem o wartości
1
585 979 017,10 zł , w tym aktywa trwałe: 576 031 940,27 zł, aktywa
obrotowe: 9 947 076,83 zł (stan na 31.12.208 r.)
Kategorie składników mienia gminy Śrem:
 wartości niematerialne i prawne (aktywa trwałe);
 nieruchomości (aktywa trwałe), w tym grunty i budynki;
 ruchome składniki mienia stanowiące, m.in. infrastrukturę: dróg,
terenów rekreacyjno-sportowych, obiektów edukacji i kultury czy też
wyposażenie budynków, np. administracji, świetlic wiejskich,
szaletów miejskich, w urządzenia, narzędzia, przyrządy, materiały itd.
(aktywa trwałe i obrotowe);
 udziały w spółkach prawa handlowego (aktywa trwałe);
 długo- i krótkoterminowe należności (aktywa trwałe i obrotowe);
 krótkoterminowe aktywa finansowe (aktywa obrotowe);
 długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne
(aktywa trwałe i obrotowe);
 inne niż własność prawa majątkowe, w tym:
 udziały w nieruchomościach (aktywa trwałe w zakresie
posiadanego udziału współwłasność),
 prawo użytkowania wieczystego nieruchomości;
 prawo najmu,
 prawo użyczenia,
 prawo użytkowania,
 hipoteka na nieruchomości,
 prawo służebności gruntowej.
Mieniem komunalnym zarządzali lub administrowali jego bezpośredni
dysponenci:
 jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu:
 edukacji publicznej (przedszkola i szkoły podstawowe)
 pomocy społecznej i wspierania rodzin (ośrodek pomocy
społecznej i środowiskowy dom samopomocy),
 porządku publicznego i bezpieczeństwa (straż miejska),
 użyteczności publicznej, których nie realizują jednostki
organizacyjne wyszczególnione powyżej, a także inne
gminne osoby prawne (urząd miejski);
 samorządowe instytucje kultury;
 przedsiębiorstwa komunalne, w tym spółki komunalne i spółki
z udziałem gminy;

1

Wartość mienia gminy Śrem nie obejmuje wartości mienia spółek komunalnych stanowiących
częściowo kapitał podstawowy wniesiony w formie wkładów rzeczowych przez gminę Śrem
(aport) oraz częściowo wypracowany w wyniku prowadzonej działalności. W ramach wartości
mienia gminy Śrem są uwzględnione wartości posiadanych udziałów w spółkach prawa
handlowego.
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 usługodawcy zewnętrzni działający na zasadach rynkowych
na podstawie zawieranych umów o charakterze cywilno-prawnym,
powierzenia w trybie in house (gminny zasób nieruchomości
mieszkaniowych i cmentarz komunalny), przy zachowaniu
przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych i udzielania
pomocy publicznej lub w trybie konkursu na realizację zadania
publicznego, np. schronisko dla zwierząt.
Struktura udziału wartości aktywów trwałych i
dla poszczególnych grup podmiotów (stan na 31.12.2018 r.)

Urząd Miejski w Śremie

0,74%
12,04%

1,31%

obrotowych

2,65%

szkoły podstawowe
przedszkola
pozostałe jednostki: OPS, ŚDS, Straż
Miejska

83,26%

instytucje kultury
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6. Gospodarka przestrzenna
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest
to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej
gminy. Istotą studium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych
zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w
Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r., uchwałą Nr 242/XXV/2012 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 21 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr 33/V/2015 Rady Miejskiej w
Śremie z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr 305/XXXII/2017 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą Nr 473/XLIX/2018 Rady
Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r.) wyznaczyło kierunek
rozwoju przestrzennego, w ramach którego tereny rolnicze stanowią ok.
59,7% powierzchni gminy, tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym wieloi jednorodzinnej oraz letniskowej) – ok. 10 %, tereny zabudowy technicznoprodukcyjnej i usługowej – ok. 2,71 %.
Uszczegółowienie
zasad
zagospodarowania
terenów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

następuje

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęto 7437,53 ha,
co stanowi 36,12 % powierzchni gminy. W 2018 roku Rada Miejska w Śremie
uchwaliła 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Śremu wszczął 3 procedury planistyczne.
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Tereny objęte miejscowymi planami zagospdoarowania przestrzennego

W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane
w drodze ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
W 2018 roku wydano 156 decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
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7. Gospodarka nieruchomościami
7.1 Struktura gruntów na obszarze gminy
Powierzchnia gminy Śrem wynosi 20 587 ha, w tym teren miasta zajmuje
1237 ha, a tereny wiejskie 19 350 ha.
Struktura użytkowania gruntów przedstawiona jest poniżej:

Na terenie gminy przeważają użytki rolne, stanowiące ponad 70% obszaru
gminy, 17% powierzchni gminy to grunty leśne oraz grunty zadrzewione
i zakrzewione.
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7.2 Grunty gminne
Gospodarowanie nieruchomościami gminy Śrem w 2018 r. było spójne
z planem wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem na lata 20162018 przyjętym zarządzeniem nr 1/2016 Burmistrza Śremu z dnia 5 stycznia
2016 r. W ramach planu opracowany został program zagospodarowania
nieruchomości zasobu, który podlega corocznej aktualizacji. Program
zagospodarowania
nieruchomości
zasobu
wyznacza
kierunki
zagospodarowania nieruchomości zbędnych na realizację celów publicznych
oraz zadań własnych gminy, stanowiących zasób depozytowy.

7.2.1 Struktura nieruchomości gminnych
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. gmina Śrem była właścicielem 869 ha
gruntów, z czego 454 ha to grunty w granicach miasta, 415 ha w granicach
sołectw.
zasób depozytowy

1% 3% 2%
zasób drogowy

0%

12%

28%

54%

zasób mieszkaniowy
zasób zieleni i użyteczności
publicznej
tereny sportu i rekreacji
grunty w trwałym zarządzie
grunty w zarządzie jednostek
pomocniczych

7.2.2 Sprzedaż nieruchomości gminnych
W 2018 r. gmina Śrem zbywała nieruchomości z zasobu depozytowego,
zbędne na realizację celów publicznych. Sprzedaż nieruchomości gminnych
odbywa się na podstawie planu zbywania oraz w oparciu o przyjęty przez
Burmistrza Śremu plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem.
W 2018 roku gmina zbyła 16 nieruchomości, z czego 12 nieruchomości
w trybie przetargowym, 3 nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz 1
nieruchomość w drodze zamiany. Łączna powierzchnia gruntów zbytych
w 2018 roku wynosi 8,8821 ha.

7.2.3 Dzierżawa i użytkowanie wieczyste
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiada 116 ha gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste, w tym 107 ha to grunty w mieście, a 9 ha – na
terenach wiejskich.
W 2018 r. gmina zawarła 11 umów najmu i dzierżawy, w trybie
bezprzetargowym na grunty o łącznej powierzchni 1,7457 ha.
W przeważającej części były to umowy zwarte na czas określony.
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7.2.4 Nabywanie nieruchomości
W celu realizacji zadań własnych gmina dokonywała zakupów
nieruchomości. W 2018 roku gmina nabyła 1,6587 ha. Nabywanie
nieruchomości do gminnego zasobu w 2018 roku następowało
w trybie administracyjnym oraz na podstawie notarialnej umowy nabycia,
w związku z realizacją zadań własnych gminy głównie na cele drogowe.
Ponadto na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Śremie,
uregulowany został stan prawny trzech nieruchomości stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy.

7.2.5 Sprzedaż lokali
W 2018 gmina sprzedawała lokale w oparciu o przyjęty przez Radę Miejską
w Śremie wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy (uchwała nr 179/XVIII/2016 roku z dnia 25 lutego 2016 r.)
Sprzedaży dokonywano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tych
lokali z uwzględnieniem 50% bonifikaty od ceny. W 2018 roku gmina
sprzedała 7 mieszkań za kwotę 317.140 zł.
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8. Inwestycje
Wydatki majątkowe gminy Śrem zaplanowano na poziomie niemal 25 mln zł.
Zadania zrealizowano za kwotę 24 130 493,61 zł, co stanowi 97,30%
planowanego wykonania.
Zadanie

Wartość

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6

4 535 139,61 zł

Budowa boisk sportowych

1 963 841,01 zł

Modernizacja obiektu sportowego przy Staszica 1a

830 000,00 zł

Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie

799 948,68 zł

Budowa ul. Spokojnej w Mórce

733 515,51 zł

Budowa ul. Szafirkowej w Psarskim

699 295,00 zł

Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni
asfaltowej

639 165,29 zł

Budowa ciągu pieszorowerowego ul. Jeziorna

628 829,80 zł

Budowa dróg gminnych w Nochowie

622 707,65 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie

601 363,11 zł

Modernizacja dróg gruntowych

579 968,37 zł

Modernizacja obiektów zabytkowych

570 000,00 zł

Budowa drogi w Grzymysławiu

569 817,91 zł

Rozbudowa
w Dąbrowie

858 812,59 zł

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem

520 799,95 zł

Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie

520 089,18 zł

Budowa drogi w Dalewie

499 451,34 zł

Budowa ulic Brzechwy i Makuszyńskiego

489 377,62 zł

Budowa boiska w Zbrudzewie

479 764,12 zł

Modernizacja systemu ogrzewania – dotacje celowe

456 379,27 zł
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Modernizacja dróg asfaltowych

409 995,11 zł

Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce - BO

367 532,00 zł

Modernizacja infrastruktury sportowej

353 534,05 zł

Dotacja na modernizację drogi powiatowej

350 000,00 zł

Rewitalizacja Parku Miejskiego im Powstańców Wlkp

347 008,90 zł

Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę
budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową
oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej
ekspozycji stałej

300 000,00 zł

Technologie
Informacyjno Komunikacyjne
w
nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem

służbie
275 485,07 zł

Budowa ulic Jasnej i Glinki

258 975,06 zł

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

258 535,71 zł

Przyjazny Ogród Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 - BO

258 054,00 zł

Wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. - cmentarz

242 905,00 zł

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

223 212,23 zł

Budowa placów zabaw

219 981,33 zł

Modernizacja budynku USC w Śremie

209 999,36 zł

Boisko piłkarskie przy szkole w Bodzyniewie - BO

207 150,00 zł

Modernizacja tarasu i terenu – Przedszkole Nr 2

201 189,62 zł

Budowa oświetlenia w Parku Puchalskiego

182 923,83 zł

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty
wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz
w kierunku Mechlina

172 100,00 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

163 955,08 zł

Budowa ul. Grunwaldzkiej w Śremie

143 925,98 zł

Modernizacja świetlicy w Mórce

121 714,98 zł

Budowa chodników na terenach wiejskich

99 948,00 zł

Budowa ulic Święcickiego i Chełmońskiego w Śremie

99 126,56 zł

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5

79 725,00 zł

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

69 147,00 zł
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Zakup samochodu dla policji

63 490,00 zł

Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych

59 821,96 zł

Zakup samochodu dla ochotniczych straży pożarnych

57 350,00 zł

Zakupy inwestycyjne – gospodarka mieszkaniowa

56 000,00 zł

Budowa chodników na terenach wiejskich - FS

55 727,30 zł

Budowa dróg gminnych w Górze

49 200,00 zł

Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Nr 5

44 382,46 zł

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie

40 000,00 zł

Modernizacja dróg gruntowych - FS

31 224,05 zł

Ogrodzenie składowiska odpadów w Górze

29 702,80 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Nochowie - FS

27 477,39 zł

Modernizacja schroniska w Gaju

25 000,00 zł

Budowa obiektu małej architektury

25 000,00 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Mechlinie - FS

23 500,00 zł

Budowa oświetlenia w Zbrudzewie - FS

23 400,00 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Wyrzece - FS

22 875,27 zł

Modernizacja centralnego ogrzewania – SP Krzyżanowo

22 000,00 zł

Modernizacja terenu rekreacyjnego w Dalewie - FS

19 491,42 zł

Budowa dróg w Mórce - FS

19 346,60 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Psarskiem - FS

18 960,61 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie - FS

16 000,00 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grzymysławiu - FS

15 261,34 zł

Zakupy inwestycyjne

14 999,90 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kalejach - FS

12 746,15 zł

Wniesienie wkładów do Śremskiego Sportu

12 500,00 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Borgowie - FS

12 486,96 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kadzewie - FS

12 230,72 zł

Budowa oświetlenia w Błociszewie – FS

11 006,89 zł
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Budowa dróg w Olszy-Bystrzku - FS

10 993,49 zł

Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Gaju - FS

10 530,00 zł

Budowa oświetlenia Luciny-Tesiny – FS

10 000,00 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - FS

9 443,92 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Kawcze - FS

9 408,94 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Pełczynie - FS

8 800,00 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szymanowie - FS

8 400,00 zł

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie - FS

8 199,18 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Sosnowcu - FS

6 999,98 zł

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Grodzewie - FS

3 941,00 zł

Modernizacja terenu rekreacyjnego w Ostrowie - FS

3 850,00 zł
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9. Lokalny Program Rewitalizacji
Uchwałą Nr 410/XLIII/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rada Miejska w Śremie
przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023.
Celem programu rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego
wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu, który
zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych
obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców.
W 2018 roku zrealizowano kilka elementów programu:
 Projekt 3.1.1. Projekt „Stop dymiącym kominom”
 Projekt 3.1.2. Projekt „Czyste powietrze”
 Projekt 4.2.1. Modernizacja kompleksu obiektów sportowych spółki
gminnej Śremski Sport Sp. z o.o. poprzez termomodernizację
budynku
 Przedsięwzięcie 1. Nadawanie podwórkom i bezpośredniemu
otoczeniu
miejsc
zamieszkania
przyjaznego
charakteru
i zapewniania ich funkcjonalności
 Przedsięwzięcie 2. Uzupełnienie zieleni w miejscach publicznych
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10. Gminny Program Opieki nad
Zabytkami
Uchwałą Nr 411/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2018 r.
Rada Miejska w Śremie przyjęła „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla
Gminy Śrem na lata 2018 – 2021”. Dokument określa zasadnicze kierunki
działań i zadania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.
W 2018 roku z budżetu gminy Śrem udzielono dotacje celowe na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanych
na obszarze gminy Śrem w kwocie 570 000 zł. Dofinansowanie otrzymały:
 Parafia Rzymsko-Katolicka
w Błociszewie,

pw.

św.

Michała

Archanioła

 Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śremie,
 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha w Dalewie,
 Parafia Rzymskokatolicka
Wniebowziętej w Mórce.

pw.

Najświętszej

Marii

Panny
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11. Mieszkalnictwo
Gmina realizuje program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Śrem w latach 2016-2020 podjęty uchwałą Rady Miejskiej w Śremie
Nr 179/XVIII/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Śrem dysponowała 717 mieszkaniami,
z których 615 stanowi własność gminy, a 102 jest w samoistnym posiadaniu.
W 2018 roku przydzielono 17 lokali mieszkalnych: 7 socjalnych, 9 na czas
nieoznaczony oraz 1 w drodze zamiany.
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym prowadzi spółka komunalna Śremskie
TBS Sp. z o.o.
W 2018 roku sprzedano 6 lokali. Po przeprowadzeniu postępowań
przetargowych wyremontowano 5 mieszkań przy ulicach: Popiełuszki 14,
Stary Rynek 1, Młyńska 3 oraz Gostyńska 15 (2 mieszkania), za łączną kwotę
210 208,80 zł.
2

Stawka bazowa czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
od 1.08.2017 r. do 31.07.2018 r wynosiła 6,60 zł; stawka czynszu za lokal
socjalny – 3,30 zł.
2
Stawka bazowa czynszu za 1 m powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
od 1.08.2018 r. do 31.07.2019 r wynosi 6,80 zł; stawka czynszu za lokal
socjalny – 3,40 zł.
Zmiana wysokości czynszu następuje corocznie (od dnia 1 sierpnia). Stawka
bazowa wrasta rocznie nie więcej niż 10 % stawki obowiązującej.
Gmina Śrem we współpracy ze Śremskim TBS Sp. z o.o. realizuje budowę
budynku przystosowanego dla osób starszych przy ul. Powstańców
Wielkopolskich. Obiekt mieści 27 mieszkań. Zakończenie budowy planowane
jest na 2019 r.
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12. Tereny wiejskie
Tereny wiejskie stanowią 94% obszaru gminy Śrem. Obszar wiejski
zamieszkuje ok. 30% mieszkańców całej gminy. W gminie Śrem funkcjonują
33 sołectwa. Gmina Śrem posiada 18 świetlic wiejskich, w tym 3 świetlice
wiejskie są własnością Ochotniczych Straży Pożarnych, z którymi gmina
zawarła umowy użyczenia.

12.1 „Wielkopolska Odnowa Wsi”
Od 2010 roku gmina Śrem jest uczestnikiem programu ,,Wielkopolska
Odnowa Wsi”, finansowanego ze środków budżetu województwa
wielkopolskiego. Celem programu jest aktywizacja społeczności wiejskich
poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich.
Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na
rzecz własnej miejscowości. W ramach programu wspierane są niewielkie
przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania
przestrzeni publicznej na wsi (m.in. miejsca rekreacji i integracji, ścieżki
rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki wodne)
oraz nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej,
przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocja wsi.
W 2018 r. w programie uczestniczyły 22 sołectwa z terenu gminy Śrem.

12.2 Fundusz sołecki
W 2018 roku mieszkańcy sołectw decydowali o przeznaczeniu środków
finansowych funduszu sołeckiego w wysokości 572.414,45 zł. Inicjatywy
sfinansowane z funduszu obejmowały:
 doposażanie świetlic wiejskich,
 budowę lub doposażanie istniejących placów zabaw oraz siłowni
zewnętrznych,
 budowę altan i wiat na gminnych terenach rekreacyjnych,
 budowę oraz remont gminnych dróg i chodników,
 budowę punktów oświetleniowych,
 wspieranie inicjatyw społecznych: organizacja festynów rodzinnych,
dożynek czy spotkań wigilijnych.
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13. Transport i komunikacja
13.1 Transport drogowy
W bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się 434 km dróg gminnych, z czego
69 km to drogi na obszarze miasta (publiczne: 50 km, wewnętrzne
niebędące publicznymi: 19 km), pozostałe 365 km to drogi pozamiejskie
(publiczne: 106 km, wewnętrzne niebędące publicznymi: 259 km).

13.2 Komunikacja miejska
Usługę prowadzenia komunikacji miejskiej na terenie gminy Śrem, która
od 2016 roku jest bezpłatna dla mieszkańców, realizuje firma TOTEM Sp.
z o.o. ze Śremu. W wyniku zawartych porozumień gmina Śrem w ramach
komunikacji obsługuje gminy: Dolsk, Książ Wlkp. i Brodnica.
W 2018 roku funkcjonowało 15 bezpłatnych linii komunikacji miejskiej,
w tym 3 linie miejskie (nr 1,2, 7) i 12 linii podmiejskich:
 linia nr 3 i 4 (Sosnowiec, Łęg, Bystrzek, Olsza, Dobczyn,
Chrząstowo, Pysząca, Borgowo, Grzymysław)
 linia nr 5 (Nochowo, Nochówko, Pełczyn, Wirginowo,
Bodzyniewo, Kadzewo, Mórka, Jeleńczewo, Dalewo, Wyrzeka)
 linia nr 6 (Mechlin, Dąbrowa, Luciny, Kaleje)
 linia nr 8 (Psarskie, Góra, Jaszkowo)
 linia nr 9 (Zbrudzewo, Niesłabin, Orkowo)
 linia nr 10 (Gaj, Błociszewo, Krzyżanowo, Pucołowo, Manieczki,
Szymanowo, Psarskie)
 linia nr 11 (Nochowo, Nochówko, Pełczyn, Gawrony,
Międzychód, Pinka, Masłowo, Nowieczek, Rusocin, Feliksowo,
Wieszczyczyn, Drzonek, Ostrowo, Borgowo, Grzymysław)
 linia nr 12 (Psarskie)
 linia nr 13 (Mechlin, Zbrudzewo)
 linia nr 14 (Pysząca, Borgowo, Grzymysław)
 linia nr 15 (Nochowo)
Bezpłatna komunikacja miejska przyczyniła się do wzrostu liczby pasażerów w czerwcu 2018 roku ich liczba wyniosła 49 495.
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14. Środowisko
14.1 Ochrona środowiska
14.1.1 Ochrona przyrody
Na terenie gminy Śrem znajduje się kilka obszarów cennych przyrodniczo,
objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody:
rezerwat „Czmoń”, dwa parki krajobrazowe (Rogaliński Park Krajobrazowy,
Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego), dwa obszary sieci Natura
2000 (Rogalińska Dolina Warty, Ostoja Rogalińska), zespół przyrodniczokrajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”, 14 użytków ekologicznych oraz 51
pomników przyrody, w tym: 4 aleje drzew, 38 pojedynczych tworów
przyrody żywej (drzew), 8 skupisk drzew i 1 stanowisko bluszczu
pospolitego.
W 2018 roku przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną pomnika
przyrody stanowiącego dwustronną aleję drzew rosnących wzdłuż drogi
powiatowej nr 3897P w Błociszewie. W ramach czynnej ochrony przyrody
przeprowadzono prace pielęgnacyjne i zabezpieczające trzy pomniki
przyrody położone w Śremie („Marian”, „Dęby przy Zaułku”, „Ludwik”) oraz
jeden rosnący w Mechlinie („Dąb Śremiak”).

14.1.2 Ochrona klimatu i powietrza
Działania gminy w obszarze ochrony klimatu i powietrza objęły szerokie
spektrum przedsięwzięć. Uchwałą Nr 452/XLVI/2018 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. przyjęto do realizacji aktualną wersję
„Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem”. Przewidziane w Planie
zadania mają na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów
cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie
wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia
energii.
Ponadto w 2018 roku przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracowano
aktualizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla gminy Śrem. Opracowano również raport z realizacji
Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Śrem, przyjętego
uchwałą Nr 481/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014 r.
oraz raport z realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem” w
latach 2016-2017.
W celu realizacji polityki ochrony środowiska w 2018 roku realizowano
„Program ochrony środowiska dla gminy Śrem na lata 2016-2019
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z perspektywą na lata 2020-2023”, przyjęty uchwałą Nr 238/XXIV/2016 Rady
Miejskiej w Śremie z dnia 25 sierpnia 2016 r. Realizacja działań wskazanych
w Programie przyczynia się do poprawy i uporządkowania zarządzania
środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego
i jakości życia mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju gminy.
W trosce o stan jakości powietrza gmina Śrem realizowała program
udzielania dotacji na likwidację pieców węglowych i ich zastąpieniu kotłem
gazowym, elektrycznym, olejowym, pompą ciepła lub w przypadku braku
możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci
ciepłowniczej lub gazowej – kotłem na paliwo stałe, spełniającym
wymagania określone w obecnie obowiązujących przepisach. W 2018 roku
udzielono 87 dotacji w tym zakresie na łączną kwotę 434 510 zł.
Udzielano również dotacji na realizację inwestycji związanych z montażem
źródła wykorzystującego energię odnawialną, np. kolektora słonecznego lub
pompy ciepła (3 dotacje na łączną kwotę 6 871 zł) lub mikroinstalacji do
produkcji energii elektrycznej (5 dotacji na łączną kwotę 10 000 zł).

14.1.3 Ochrona zasobów wodnych
Mając na uwadze zagrożenie dla wód gruntowych powodowane
nieszczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, gmina Śrem udziela dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na montażu
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze względu na brak wniosków w 2018
roku nie udzielono dotacji w tym zakresie.

14.1.4 Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi
Na terenie gminy obowiązuje Powiatowy Program Usuwania Azbestu
i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Śremskiego z kwietnia 2009 r.,
przyjęty uchwałą Nr 132/873/09 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24
czerwca 2009 r.
Gmina Śrem uczestniczy w programie usuwania wyrobów budowlanych
i odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie
gminy Śrem, przekazując Powiatowi Śremskiemu dotacje celowe z budżetu
Gminy na sfinansowanie części kosztów realizacji zadania pn. „Likwidacja
wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu powiatu śremskiego”.
Program realizowany jest we współpracy z WFOŚiGW przy udziale środków
NFOŚiGW w Poznaniu
W 2018 roku na terenie gminy Śrem zrealizowano 59 wniosków
unieszkodliwiając 96,344 Mg wyrobów zawierających azbest.

14.1.5 Edukacja ekologiczna
W 2018 roku gmina Śrem realizowała różnorodne przedsięwzięcia
edukacyjne w zakresie ochrony środowiska:
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 Gminny Konkurs Ekologiczny „PUSZKObranie” – skierowany do
placówek oświatowych z terenu gminy, promujący selektywne
zbieranie odpadów opakowaniowych
 sprzątanie świata: wiosenne w ramach Światowego Dnia Ziemi
i jesienne „Sprzątanie Świata – Polska” z udziałem placówek
oświatowych oraz mieszkańców gminy,
 „Listy dla Ziemi” – udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
adresowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i przedszkoli
 festyn „Jesień na Łęgach Mechlińskich”, promujący walory
przyrodnicze
Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Łęgi
Mechlińskie” i aktywną formę rodzinnego spędzania czasu na łonie
przyrody,
 kampania informacyjno-edukacyjna „Śrem antySMOGOWO”
kierowana do mieszkańców gminy Śrem, uhonorowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nagrodą w XIX edycji
Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
 kontrole w zakresie wykorzystywania odpadów jako opału do
spalania
w
piecach,
przeprowadzane
w
wybranych
nieruchomościach przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Śremie
 udział Gminy w Programie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”,
którego celem jest zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół
i konieczność ochrony owadów zapylających. Gmina zachęcała
mieszkańców do tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom poprzez
sadzenie odpowiednich roślin

14.2 Gospodarka komunalna
14.2.1 Składowisko odpadów i odzyskiwanie surowców
wtórnych
Odpady komunalne z terenu gminy Śrem odbierane są w postaci zmieszanej
oraz selektywnej. Na obszarze gminy Śrem zlokalizowano 126 gniazd
wyposażonych w pojemniki typu „dzwon” przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Gmina Śrem jest w porozumieniu międzygminnym, którego przedmiotem
jest powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania
i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami
ściekowymi Zakładowi Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie,
zlokalizowanego w Witaszyczkach. W 2018 roku gmina Śrem była drugim co
do wielkości udziałowcem w ZGO w Jarocinie Sp. z o.o.
Punktem przeładunkowym jest Międzygminne Składowisko Odpadów
Komunalnych w Mateuszewie. Punkt jest elementem instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ramach
ZGO w Jarocinie, pełni też funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK-u).
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W 2018 roku mieszkańcy gminy Śrem wyprodukowali 13 430 Mg odpadów,
w tym 10 586 Mg stanowiły odpady zmieszane, a 2844 Mg odpady
segregowane.

Frakcje odpadów dla nieruchomości zamieszkałych
2%

3% 2% 2%

12%

79%

odpady niesegregowane (zmieszane)

odpady ulegające biodegradacji

makulatura

tworzywo sztuczne PET

szkło bezbarwne

szkło kolorowe

14.2.2 Utrzymanie porządku
W celu utrzymania porządku na całym obszarze, gmina corocznie ogłasza
zamówienia publiczne na:
•
utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych,
•
utrzymanie czystości i porządku w obrębie przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze,
•
bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

14.2.3 Opieka nad zwierzętami
Uchwałą nr 415/XLIII/2018 Rada Miejska w Śremie w dniu 29 marca 2018 r.
przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem w 2018 roku.
Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie gminy Śrem.
Działania zrealizowane w 2018 roku:
 dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pod
nazwą „Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Gaju” - 577 410 zł, z czego: środki własne to 178 997,10
zł, środki powierzone - 398 412,90 zł
 zakup karmy dla wolno żyjących kotów
 całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały
w wyniku zdarzeń drogowych
 interwencje na podstawie ustawy o ochronie zwierząt
 wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na wybieg dla
psów przy Schronisku dla Zwierząt w Gaju
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Schronisko dla zwierząt
Na terenie gminy Śrem funkcjonuje Międzygminne Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Stronami porozumienia są gminy: Śrem, Książ
Wlkp., Dolsk, Brodnica, Czempiń, miasto Kościan, gmina Kościan, Krzywiń
oraz Krobia, które partycypują w kosztach utrzymania modernizacji
i rozbudowy schroniska. W 2018 roku schroniskiem administrowała
Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju.

14.2.4 Strefy rekreacji
Na terenie gminy Śrem zlokalizowane są place zabaw, których właścicielem
i zarządcą jest gmina Śrem lub jednostki gminne: 10 placów na terenach
ogólnodostępnych w mieście, plac przy każdej placówce oświatowej
prowadzonej przez gminę oraz w 27 sołectwach. Na terenie gminy Śrem
dostępne są siłownie zewnętrzne i urządzenia do street workout. W 2018 r.
zainstalowano elementy zabawowe placów zabaw i siłowni zewnętrznych na
terenach wiejskich w Borgowie, Dalewie, Dobczynie, Grodzewie,
Grzymysławiu, Kadzewie, Kalejach, Kawczu, Krzyżanowie, Orkowie,
Pełczynie, Psarskim, Sosnowcu, Szymanowie, Wyrzece i Zbrudzewie.

14.2.5 Utrzymanie cmentarza
Gmina Śrem jest właścicielem cmentarza komunalnego przy
ul. Malczewskiego. W 2018 roku cmentarzem zarządzało Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
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15. Kultura
15.1 Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego
w Śremie
15.1.1 Organizacja i infrastruktura
Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą:
 Biblioteka Główna, ul. Grunwaldzka 10
 Miejska filia biblioteki „Przy Moście”, ul. Kilińskiego 2
 Wiejska filia biblioteki w Błociszewie
 Wiejska filia biblioteki w Pyszącej
 Wiejska filia biblioteki w Niesłabinie
 Wiejska filia biblioteki w Wyrzece

15.1.2 Zbiory biblioteczne
Liczba zbiorów: 111091
Liczba nabytych książek: 5933
Liczba prenumerowanych tytułów czasopism: 40
Liczba zbiorów audiowizualnych: 2265
Liczba zakupionych zbiorów audiowizualnych: 441

15.1.3 Użytkownicy biblioteki i udostępnianie zbiorów
Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby
odwiedzające. W ciągu roku z usług biblioteki korzysta ogółem ponad 6 tys.
użytkowników, w tym ok. 70% stanowią osoby korzystające ze zbiorów
bibliotecznych.
W 2018 roku zarejestrowanych było 6092 czytelników, którzy wypożyczają
rocznie ponad 120 000 książek.

15.1.4 Działalność
Biblioteka realizując własny program działań pn. "Znajdź swoje miejsce
w bibliotece" prowadzi wiele stałych form działalności:









Literackie Poranki Malucha - zajęcia dla dzieci w wieku 1-3
Poetycka Przystań - warsztaty poetyckie dla młodzieży
Noc z Andersenem - międzynarodowy projekt czytelniczy
głośne czytanie utworów dla dzieci w przedszkolach i bibliotece
konkursy powiatowe: Jednego Wiersza, plastyczny, czytelniczy
warsztaty teatralne - przygotowywanie i prezentacja przedstawień
spektakle teatralne organizowane w bibliotece i plenerze, wyjazdy
Klub Łowców Przygód – spotkania z ciekawymi ludźmi
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 Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@ – wykłady prowadzone przez
podróżników, dziennikarzy, ludzi kultury, pasjonatów
 Dyskusyjny Klub Książki – dyskusje na temat przeczytanych książek
 zajęcia w pracowni komputerowej – kursy komputerowe
 Klub Moje Hobby – spotkania czytelników zajmujących się
rękodziełem artystycznym i różnymi dziedzinami sztuki
 imprezy literackie: Międzynarodowy Listopad Poetycki, spotkania
ze śremskimi literatami, wieczory poetyckie
 Promenada jak za dawnych lat – impreza w stylu retro nad Wartą
 Spotkania autorskie z pisarzami
 Kinomani – projekcje filmów dla dorosłych
 Zajęcia cykliczne: kodowanie w bibliotece, Klub Kostki Rubika, Klub
Literacki Amator (projekt OPS)
 Pracownia ilustracji
 Klub miłośników gier planszowych – rodzinne spotkania
w Planszotece
 Co czytamy – cykliczny program czytelniczy nagrywany przez TV
Relax
 Natura na pokolenia – współpraca z Fundacją „Ziemia i Ludzie”
W 2018 roku Biblioteka wydawała informator społeczno-kulturalny „Co?
Gdzie? Kiedy? w Śremie” oraz książki: „Daniel Kęszycki – wspomnienia
z 1919/22”, „Łokazja do chichronia” i tomik poetycki "Pisane wierszem".

15.2 Muzeum Śremskie
15.2.1 Organizacja i infrastruktura
W 2018 roku realizowano inwestycję pn. „Modernizacja Muzeum
Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy
i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej
2
interaktywnej ekspozycji stałej”. Projekt obejmuje 630 m nowej
powierzchni obiektów kulturalnych, rewitalizację ogrodu muzealnego oraz
budowę parkingu. Całkowita wartość wynosi 7 885 671 zł, w tym wysokość
wsparcia to 85%.

15.2.2 Zbiory muzealne
Muzeum gromadzi, opracowuje i bezpiecznie przechowuje obiekty
zabytkowe. Zbiory muzealne na koniec grudnia 2018 stanowi 10424
eksponatów.

15.2.3 Działalność muzealna
Muzeum Śremskie podejmuje różnorodne działania kulturalne oraz
edukacyjne dla lokalnej społeczności:
 Salon Kolekcjonera i Fotoatelier – wystawy stałe
 Wideoklip do Hymnu – multimedialna prezentacja edukacyjnopatriotyczna – wystawa stała
 Gazeta Śremska – dwumiesięcznik społeczno-kulturalno-historyczny
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 wystawy czasowe ze zbiorów własnych lub wypożyczonych z innych
placówek, m.in. Jan Horowski, Florian Dąbrowski, Pastelowy Śrem,
Exxibition, Śremski Panteon Niepodległości
 spotkania muzealne oraz organizacja wydarzeń patriotycznych
 programy edukacyjne popularyzujący wiedzę o historii regionu,
zwyczajach i obrzędach ludowych: Dynguśnicy, Kto Ty jesteś?, Polak
mały, Legendy Śremskie, Słomianym łańcuchem otoczmy wigilijny
stół, Powstańczy zryw, Gwara na talerzu, Wystrojeni, Gwara
śremska
 Noc w Muzeum

15.3 Śremski Ośrodek Kultury
15.3.1 Organizacja i infrastruktura
Śremski Ośrodek Kultury dysponuje dwoma budynkami: siedzibą przy
ul. Mickiewicza 77 oraz Kinoteatrem Słonko przy ul. Poznańskiej 4.

15.3.2 Działalność


Wydarzenia kulturalne: koncerty dla miłośników wielu gatunków
muzycznych (jazzu, rocku, popu, hip hopu, poezji śpiewanej i innych)
w Kinoteatrze Słonko, sali Bazar oraz plenerze, występy kabaretowe,
przeglądy, konkursy, spektakle,



Oferta stała: edukacja filmowa, zajęcia plastyczne, Akademia mamy,
taty i malucha, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, zajęcia
plastyczne dla seniorów, nauka gry na gitarze



Imprezy: Dni Śremu, Międzynarodowy Weekend Filmowy, Festiwal
Orkiestr Dętych, „Pasjonaci – ocalić od zapomnienia” – cykl spotkań,
„Świąteczne Klimaty” – bożonarodzeniowa impreza na rynku



Inne: Akcja Lato/Zima, wyjazdy mieszkańców gminy do Filharmonii
Poznańskiej, usługi i współorganizacja imprez, obsługa nagłośnienia

 KINOTEATR SŁONKO
W repertuarze filmowym prezentowane się nowości kina polskiego
i światowego, odbywają się projekcje dla grup zorganizowanych. W 2018
roku kino wyświetliło ok. 800 seansów, które obejrzało 46671 widzów.
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15.4 Organizacje pozarządowe działające w zakresie
kultury
Gmina corocznie ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Dotacje przyznane w 2018 roku:

Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego
w Śremie

35 000 zł

Chór CORDA CORDI

2 500 zł

Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława
Moniuszki

2 500 zł

Uczniowski Klub Sportowy Śrem

10 000 zł
SUMA

50 000 zł
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16. Sport
Działaniami polegającymi na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży, osób dorosłych, zwiększeniu aktywności fizycznej i świadomości
społecznej o potrzebie aktywności ruchowej w każdym wieku na terenie
gminy Śrem zajmuje się spółka komunalna Śremski Sport Sp. z o.o.
Gmina Śrem finansuje również w formie dotacji celowej realizację
przedsięwzięć z zakresu sportu przez kluby i stowarzyszenia sportowe.

16.1 Śremski Sport Sp. z o.o.
Śremski Sport Sp. z o.o. działa w dwóch obszarach: stałej współpracy
z Gminą Śrem w zakresie organizacji imprez sportowych czy akcji
promocyjnych dla mieszkańców gminy (zajęcia sportowo-rekreacyjne
w ramach gminnych programów profilaktycznych, Akcja Zima/ Lato, zajęcia
fitness dla seniorów) oraz w obszarze działalności gospodarczej wynikającej
z kodeksu spółek handlowych.

16.2 Zarządzanie obiektami sportowymi
Gmina Śrem dysponuje obiektami sportowymi, którymi zarządza wyłoniona
w przetargu firma Zarządzanie Nieruchomościami „TWÓJ DOM I OGRÓD”.
Obiekty gminne:
 stadion miejski (płyta główna i bieżnia, skate park), boisko boczne,
boiska ze sztuczną nawierzchnią – ORLIK 2012 i budynek zaplecza
bazy sportowej przy ul. Poznańskiej 15
 centrum rekreacyjno-sportowe w Psarskim
 plaża miejska nad jez. Grzymisławskim
 przystań kajakowa nad rz. Wartą

16.3 Organizacje pozarządowe działające w zakresie
kultury fizycznej i sportu
Na obszarze gminy Śrem działa wiele organizacji sportowych, które
otrzymują wsparcie z zakresu sportu oraz w ramach otwartego konkursu
ofert realizują zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu (również w ramach programów profilaktycznych).
Organizacje zrzeszają dzieci, młodzież i dorosłych.
Wykaz organizacji wraz z wysokością otrzymanych dotacji, przedstawia
poniższa tabela:
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Klub Sportowy WODNIK

217 000 zł

Śremski Klub Sportowy "WARTA"

150 550 zł

UKS ŚREM

165 560 zł

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki LEO

58 000 zł

Śremski Klub Karate Do Shotokan

30 000 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
"ADALBERTUS"

15 000 zł

UKS Taekwondo FENIKS Śrem

13 000 zł

Klub Sportowy Bazar Śrem

12 000 zł

Ognisko TKKF "SOKÓŁ"

11 420 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Wołodyjowski"

10 000 zł

Ludowy Klub Sportowy "PIAST"

10 000 zł

MKS MOS Śrem

10 000 zł

Klub Kolarski KOMETA Śrem

8 000 zł

Stowarzyszenie Sympatyczni Mieszkańcy Szymanowa

6 000 zł

SUMA

565 980 zł

16.4 Imprezy, wydarzenia i akcje sportowe
W 2018 roku Śrem był gospodarzem wielu imprez sportowych o randze
lokalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, organizowanych przez
Śremski Sport lub organizacje pozarządowe. Przykładowe wydarzenia
sportowe w 2018 roku:
 imprezy biegowe: półmaraton, biegi na 5 i 10 km
 olimpiady
przedszkolaków
oraz
turnieje
dla
uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych
 rajdy rowerowe
 halowa liga piłki nożnej (w tym mistrzostwa zakładów pracy, turnieje
zespołów wiejskich)
 zawody pływackie
 maratony fitness
 mistrzostwa w squasha
 triathlon
 Runmaggedon
 gala boksu
 ogólnopolskie zawody konne w Olszy,
 turnieje sztuk walki: taekwondo, karate
 mistrzostwa w kolarstwie szosowym
 maraton MTB
 turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
 zawody wędkarskie
 mistrzostwa nordic walking

44 | Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018

17. Pomoc społeczna
17.1 Ośrodek Pomocy Społecznej
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie
gminy Śrem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

17.1.1 Profilaktyka oraz
z trudnościami.

pomoc

dla

osób

i

rodzin

 Wsparcie na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
osób ubogich i osób podwyższonego ryzyka
Polityka rodzinna prowadzona w gminie Śrem określona została w Śremskim
Programie Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. Celem programu jest
podniesienie efektywności oraz skuteczności działań podejmowanych przez
instytucje samorządowe na rzecz rodzin zamieszkujących gminę Śrem,
w tym: wzmocnienie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu
rodziny, wspieranie rodzin przeżywających kryzysy, w tym trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zintensyfikowanie działań
na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej, integracja i rozwój
współpracy międzyinstytucjonalnej i doskonalenie kompetencji służb
działających w obszarze rodziny.
Działania polegające na towarzyszeniu rodzinie w poprawie funkcjonowania
i zmianie niekorzystnych sytuacji kryzysowych realizują asystenci rodziny,
którzy opieką objęli 71 rodzin (285 osób, w tym 130 dorosłych i 155 dzieci),
przeprowadzili 1327 wizyt w środowiskach z problemami opiekuńczowychowawczymi. Osoby objęte asystą rodzinną korzystały w porad
specjalistów: mediatora, psychologa, prawnika, trenera umiejętności
funkcjonowania w rodzinie, psychologa dziecięcego, terapeuty, specjalisty
do spraw przemocy, psychiatry. Łącznie udzielono 825 porad.
 Gminny Model Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci w Śremie na lata
2018 – 2022.
W ramach programu podejmowane są działania o charakterze
wspierającym, edukacyjnym, integracyjnym i interwencyjnym. Skierowano je
do czterech grup odbiorców: rodzin oczekujących na dziecko i rodzin
z dziećmi do lat 6, rodzin z dziećmi do lat 6 należących do tzw. grupy ryzyka,
rodzin z dziećmi do lat 6, w których rozpoznano problem krzywdzenia dzieci
(z procedurą „Niebieskie Karty”), specjalistów działających w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. W ramach
programu m.in. realizowano różnorodne spotkania, zajęcia i warsztaty dla
rodzin oraz pedagogów, organizowano konsultacje specjalistyczne.
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 Centrum usług dla rodzin – nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne
celem, którego jest zbudowanie zintegrowanego systemu usług
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
w tym rodzin z dziećmi, poprzez poszerzenie zakresu działań
profilaktycznych oraz ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą
się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z poradnictwa
skorzystało 615 osób.
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014-2020 – do
Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” po
odbiór żywności skierowano ponad 740 rodzin – 2 104 osoby
 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz Wieloletni Program
„Posiłek w szkole i w domu” – skuteczne udzielenie pomocy
w zapewnieniu gorącego posiłku, żywności oraz świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych. Z dożywiania korzystało ponad
1 185 osób.

17.1.2 Profilaktyka przemocy w rodzinie
Strategia oraz współpraca poszczególnych podmiotów została zawarta
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2020 roku.
 Realizacja procedury „Niebieskie Karty” - wpłynęło 70 wniosków
o uruchomienie procedury w związku z podejrzeniem występowania
przemocy w rodzinie, zakończono 51 procedur
 Kampanie Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży:
Kampania 19 dni: przy zaangażowaniu lokalnych partnerów i instytucji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, I Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej w Śremie oraz Fundacja „Familia” przeprowadzono: warsztaty,
dyżury kuratorów, rozdysponowano materiały edukacyjne;
Kampania 16 dni: białe wstążki dla mężczyzn, kampania informacyjna
„Przemoc - Nie bądź obojętny” na terenach wiejskich, warsztaty dla
młodzieży dot. powstrzymywania agresji, pt. „Trening powstrzymywania
agresji i złości”, dyżury kuratorów
 Lokalna Grupa Wsparcia - dla kobiet doświadczających lub zagrożonych
przemocą
 Poradnictwo specjalistyczne - wsparcie osób dotkniętych przemocą
w rodzinie w zakresie poradnictwa medycznego, psychologicznego,
prawnego, socjalnego, zawodowego oraz rodzinnego. Problem dotyczył
98 dorosłych i 150 dzieci.
 „Śrem dla rodziny – zintegrowane działania profilaktyczne
w przeciwdziałaniu przemocy”. Działania kierowano w szczególności do
rodzin z dziećmi: konferencja, zajęcia profilaktyczne pt. „Przeciw
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przemocy”, Kąciki Prawne w szkołach, 12 dyżurów specjalistów,
spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
spotkania słowno-muzyczne pt. „Nałogi droga donikąd”, kampania
społeczna o zasięgu gminnym „Przemoc – Nie bądź obojętny”,
rozpowszechnienie ulotek i plakatów, piknik rodzinny dla rodzin
z dziećmi, spotkania edukacyjne w szkołach rodzenia
 Specjalistyczne Poradnictwo Telefoniczne – Całodobowy Telefon
Zaufania 800 302 307 i Całodobowy Telefon Interwencyjny 664 179 076.
Z telefonu korzystano ponad 100 razy.

17.1.3 Polityka senioralna
Gmina Śrem dba o wzbogacenie oferty usług i poprawa jakości życia,
wsparcie samodzielności i pełnego uczestnictwa osób starszych i osób
z niepełnosprawnością w życiu lokalnej społeczności
Realizując założenia polityki senioralnej podejmowano działania w oparciu
o Śremski Program na rzecz osób starszych na lata 2017 – 2025, mając na
celu zwiększenie różnorodności i oferty usług dla seniorów, stworzenie
warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej wykorzystując
istniejące zasoby infrastruktury społecznej oraz rozwój zróżnicowanych form
aktywności społecznej.
 Klub Senior+ - dotacja na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020,
edycja 2019 moduł I.
 „Grupa Seniorów Parafii Farnej” i Grupa „Młodzi Duchem” –
realizacja zajęć edukacyjnych, treningów kompetencji i spotkań
tematycznych dotyczących historii regionu, warsztaty edukacyjne
z psychologiem, z zakresu profilaktyki zdrowia, spotkania
z etnologiem i antropologiem kultury, treningi umiejętności oraz
poradnictwo indywidualne.
 Grupa samopomocowa dla osób będących w kryzysie
emocjonalnym po stracie bliskiego członka rodziny lub stratę osoby
bliskiej.
 Inicjatywa „Bajkowy CAL łączy pokolenia” – propagowanie więzi
i integracji międzypokoleniowej.
 Targi Viva Seniorzy - inicjatywa o charakterze regionalnym, której
celem jest zwiększenie edukacji osób po 50 roku życia, dotyczącej
zdrowia, sportu, kultury oraz poznanie oferty instytucji i organizacji
z terenu Wielkopolski.
 „Akademia Pełni Życia” – rozwój aktywności osób starszych
i niesamodzielnych poprzez edukację i animację lokalną, zajęcia

Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018 | 47

prozdrowotne
i
usprawniające,
i poradnictwo indywidualne

ćwiczenia

relaksacyjne

 „Niedzielna Herbatka – wystarczy otwarte serce i duża filiżanka”.
Cykliczne spotkania osób starszych w celu wzrostu aktywności
społecznej i przełamania izolacji, a także poprawa jakości życia
poprzez zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym
i kulturalnym Śremu.
 „Śremskie spacery historyczne” to upowszechnianie historii
i tradycji lokalnej wśród starszych mieszkańców gminy Śrem
 Klub Literacki „Amator” – rozbudzanie zainteresowań związanych
z literaturą oraz wspieranie seniorów poprzez rozwój osobisty
i nabywanie nowych umiejętności
Wokół działań senioralnych powstała społeczność blisko 1200 osób.
Realizowane były również dodatkowe zadania: Śremska Karta Seniora,
Śremska Rada Seniorów, Pudełko Życia, wolontariat senioralny, edukacja
obywatelska 60+, Mobilny Punkt Edukacji Obywatelskiej, lokalne media
senioralne: Senior TV, „Czas seniora”, profil „Śremscy Seniorzy” na FB,
Śremski Senior – lider samorządowy.

17.1.4 Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych
 usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów
z otoczeniem
 usługi specjalistyczne – dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. W celu
realizacji zadania na najwyższym poziomie wprowadzono Standard
usług opiekuńczych w gminie Śrem.
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
przyznano 101 osobom.
 opieka wytchnieniowa – zastępcza opieka na czas odpoczynku
osób, które na co dzień opiekują się osobą zależną.
 Centrum Dialogu i Motywacji – nieodpłatne poradnictwo w zakresie
wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów
faktycznych i ich otoczenia społecznego. Poradnictwo świadczą
specjaliści: psycholog, specjalista ds. reintegracji społecznej,
animator gerontolog i pracownik socjalny.

17.1.5 Usługi z zakresu aktywnej integracji
 Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja – projekt, którego
celem jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej
i zawodowej 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
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społecznym oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i na rynku pracy
 Streetworking, jako metoda pracy z osobami bezdomnymi
i zagrożonymi bezdomnością.
 Program aktywizacji zawodowej – uzyskanie kwalifikacji
zawodowych podczas stażów u śremskich pracodawców; projekt
zakłada podjęcie zatrudnienia przez 27 uczestników projektu.

17.2 Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie jest gminną jednostką
organizacyjną pomocy społecznej i realizuje zadanie prowadzenia i rozwoju
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
ŚDS jest domem typu ABC:
 typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych
 typ B – dla osób upośledzonych umysłowo
 typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych
Liczba miejsc w ośrodku wynosi 50. Niepełnosprawności osób, które
korzystały z usług domu stanowiły: choroba psychiczna (14 osób),
upośledzenie umysłowe (30 osób, w tym 22 ze znacznym stopniem, 8 –
z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego), inne zaburzenia
psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków psychoaktywnych (6
osób).
Formy zajęć realizowane przez ŚDS w 2018 roku:
 terapie:




psychologiczna – utrzymanie dobrego stanu zdrowia psychicznego,
rozwój kompetencji społecznych;
pedagogiczna – wypracowanie modelu zachowań społecznie
akceptowanych
zajęciowa – rozwój wyobraźni i aktywności twórczej uczestników

 treningi:








trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
trening umiejętności społecznych i umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania wolnego czasu
trening kulinarny
trening budżetowy
trening techniczny
trening czystościowy

 rehabilitacja:


społeczna - kształcenie właściwej postawy społecznej i zachowania
oraz integracja uczestników w środowisku lokalnym.
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ruchowa –
uczestników

doskonalenie

sprawności

fizycznej

i

ruchowej

 psychoterapia:



indywidualna
grupowa

 aktywizacja zawodowa współpraca z ZSP i udział
przedstawienie tajników
podczas zajęć, zapoznanie
urządzeń biurowych.

przygotowanie do podjęcia zatrudnienia:
w pokazowych zajęciach klasy fryzjerstwa;
krawiectwa, stolarstwa i bukieciarstwa
z obsługą sprzętu komputerowego i innych

 inne formy:



wycieczki – obóz turystyczno-wypoczynkowy w Zawoi
imprezy okolicznościowe – festyny „Śremska Integracja”, „Cyrkowe
klimaty”, udział w różnych akcjach i konkursach: „Puszkobranie”,
„Sprzątanie Świata”

Realizując zadania Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował
z jednostkami z obszaru gminy Śrem: Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”,
Zespołem Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wlkp., Warsztatami
Terapii Zajęciowej, Śremskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Śremie, jak również z rodzinami i opiekunami
prawnymi uczestników.

17.3 Organizacje pozarządowe działające w zakresie
pomocy społecznej
Gmina Śrem corocznie ogłasza konkursy ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym: pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci
i młodzieży, promocji i organizacji wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.
Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju

577 410,00 zł

Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

217 444,50 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu

201 682,01 zł

Klub Sportowy WODNIK Śrem

100 000,00 zł

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata
Alberta "Nadzieja"

79 692,50 zł
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Fundacja FAMILIA

31 500,00 zł

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające
Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE

30 000,00 zł

Śremskie Stowarzyszenie JASNY HORYZONT

20 130,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Śrem

15 000,00 zł

Śremski Klub Sportowy WARTA

15 000,00 zł

Klub Sportowy „Rapid Śrem”

13 250,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki LEO

10 000,00 zł

ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Śrem

10 000,00 zł

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
w Poznaniu Koło Śrem

9 000,00 zł

Towarzystwo Śremskich Amazonek

6 500,00 zł

Ognisko TKKF SOKÓŁ Śrem

6 420,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki
w Poznaniu Koło Nr 21 w Śremie

5 500,00 zł

Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej

2 500,00 zł

SUMA

1 351 029,01 zł

17.4 Programy profilaktyczne
Gmina Śrem podejmuje wiele działań oraz realizuje programy profilaktyczne
skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

17.4.1 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok został podjęty.
uchwałą Nr 390/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 r.
Program obejmował:
 Prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz dla osób
związanych z przemocą w rodzinie, a także zajęć profilaktycznych.
Zadanie w ramach zamówienia publicznego realizowała Przychodnia
Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie
Działania:






terapie dla osób uzależnionych i współuzależnionych
grupowy programu dla osób uzależnionych (31 spotkań – 23 osoby)
i współuzależnionych (16 spotkań – 29 osób)
psychoterapia dla rodziców dzieci eksperymentujących (6 spotkań –
8 osób)
psychoterapia dla młodzieży eksperymentującej – konsultacje
indywidualne
Współpraca z: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym,
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Prokuraturą, Kuratorami Sądowymi, Komendą Powiatową Policji,
lekarzami rodzinnymi, lekarzami specjalistami psychiatrii
i neurologii.
 Prowadzenie działalności instytucji streetworkera w gminie Śrem
W roku 2018 streetworking dla dzieci i młodzieży realizowano pod nazwą
„Nastolatek w działaniu”. Z tej formy korzystało 36 osób w wieku 8-18 lat, ze
starej części miasta (z ulic: Kościuszki, Poznańskiej, Wielkiej Rzeźnickiej,
Matuszewskiego, Kilińskiego i Powstańców Wlkp.). Zadanie realizował Klub
Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie.
 Prowadzenie punktu konsultacyjnego, w którym odbywało się
bezpłatne poradnictwo dla najuboższych mieszkańców gminy Śrem,
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizował przez Klub
Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Śremie
 Realizacja ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci”,
kierowanej do młodzieży gimnazjalnej oraz rodziców

17.4.2 Gminny Program Profilaktyki
Problemów Alkoholowych

i

Rozwiązywania

W dniu 23 listopada 2017 r. Uchwałą Nr 391/XL/2017 Rady Miejskiej
w Śremie został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Program obejmował:
 Prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz
dla osób związanych z przemocą w rodzinie, a także zajęć
profilaktycznych :








indywidualne porady psychologiczne i lekarskie dla osób
uzależnionych i współuzależnionych ponad limit NFZ – 352 osoby,
grupowy program zaawansowany dla osób współuzależnionych (12
spotkań – 15 osób)
program terapeutyczny dla DDA (dorosłych dzieci alkoholików) (12
spotkań – 12 osób)
program dla absolwentów – osób, które ukończyły terapię (12
spotkań – 44 osoby)
kierowanie na detoksykację – 25 osób,
umożliwienie dostępu do terapii w stacjonarnych zakładach
lecznictwa odwykowego – 29 osób,
pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy – 92 konsultacje
indywidualne,
udział
w
6
spotkaniach
Zespołów
Interdyscyplinarnych i 18 grupach roboczych,
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grupowy program terapeutyczny dla sprawców przemocy (2 cykle
po 6 spotkań - 21 osób)
warsztaty dla nauczycieli o tematyce uzależnień (16 osób)
warsztaty profilaktyczne dla dzieci (155 uczniów i 278 uczestników
półkolonii i ferii zimowych)
organizacja seminarium o tematyce profilaktyki uzależnień oraz
przemocy dla służb społecznych, działających na terenie gminy,
m. in. policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych,
pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów szkolnych – 2
seminaria; razem 55 uczestników,
współpraca z: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym,
Prokuraturą, Kuratorami Sądowymi, Komendą Powiatową Policji,
lekarzami rodzinnymi, lekarzami specjalistami psychiatrii
i neurologii.

 Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – zadanie
realizowane przez 8 organizacji pozarządowych
 Organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży – zadanie
realizowane przez 4 organizacje pozarządowe
 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami
profilaktyki dla dzieci z grupy ryzyka. Zadanie realizowane przez 4
organizacje pozarządowe w terminie od 01.02.2017 r. do
31.12.2018 r.
 Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczowychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka – zadanie realizowane
przez 3 organizacje pozarządowe w terminie od 01.01.2017 r. do
31.12.2018 r.
 Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu
dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy
w rodzinie, w tym dla osób bezdomnych oraz Domu dla
Bezdomnych Kobiet dotkniętych uzależnieniem od alkoholu
i doświadczających przemocy w rodzinie – zadanie realizowane
w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. przez Fundację na
Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem.
W hostelu w Nochowie wyodrębniło się: schronisko dla
bezdomnych mężczyzn oraz noclegownia czynna w godz. 18.00 8.00 (w przypadku silnych mrozów – całą dobę). Ze schronienia
skorzystało 60 osób, w tym:




Schronisko dla bezdomnych kobiet w Śremie: 4 mieszkanki i 1
dziecko,
schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Nochowie – 34
mieszkańców,
noclegownia – 21 osób
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 Realizację zadań w ramach Klubu Integracji Społecznej przy
Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym:








Centrum Usług dla rodzin
W 2018 r. specjaliści udzielili łącznie: 4382 porady. W ramach
środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych liczba porad wyniosła 259. Porad
prawnych udzielał radca prawny, w zakresie obejmującym m.in.
prawo rodzinne, spadkowe, cywilne, pracy oraz karne, zagadnienia
emerytalno – rentowe.
Specjalistyczne warsztaty dla osób wymagających wsparcia
społecznego adresowane do osób starszych. Realizowane w Parafii
NSJ w Śremie w wymiarze cotygodniowym gromadziły do 80 osób.
Zadania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w
tym: działania integracyjne, aktywne formy wsparcia, cykliczne
warsztaty edukacyjne, inicjatywy aktywizujące, prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w których
łącznie brało udział min. 350 osób.
Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Hasło kampanii w 2018 roku brzmiało
„Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o
budowie własnej wartości”. Celem kampanii było propagowanie
nowoczesnej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych, również poprzez organizację
konkursów.

17.4.3 Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki
macicy w gminie Śrem

Uchwałą Nr 392/XL/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program
zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata
2018-2021” wprowadzony został program, który obejmuje dziewczęta
w wieku 13 lat zameldowane na terenie gminy Śrem w każdym roku
realizacji programu.
Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka
szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych poprzez
przeprowadzenie edukacji zdrowotnej, szczepień ochronnych oraz
ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt. W 2018
roku programem szczepień zostało objętych 214 dziewczynek z rocznika
2005, zaszczepiono 124 dziewczynki, czyli 58% populacji zakwalifikowanej do
programu.
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17.5 Polityka prorodzinna
17.5.1 Program „Rodzina 3+”
Program „Rodzina 3+” jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym
rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie gminy Śrem, z przynajmniej
trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka
kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia. W 2018 roku wydano
315 kart dla 62 rodzin. Użytkownicy kart mogą korzystać ze zniżek na towary
i usługi w 92 punktach handlowych i usługowych na terenie gminy Śrem,
udzielanych przez 70 partnerów – przedsiębiorców i instytucji, którzy
przystąpili do programu.

17.5.2 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, gmina Śrem 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. W 2018 roku wydano 386 kart dla 77 rodzin.

17.5.3 Wielkopolska Karta Rodziny
Gmina Śrem realizuje Program „Wielkopolska Karta Rodziny”. Prawo do
korzystania z Programu przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od
dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Program obejmuje
wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych dla rodzin
wielodzietnych oferowanych przez zgłoszone podmioty. W 2018 roku
wydano 293 kart dla 58 rodzin.

17.5.4 Śremska Karta Seniora
W ramach Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017 –
2025, w 2017 roku wprowadzono Śremską Kartę Seniora. O Śremską Kartę
Seniora może ubiegać się każdy mieszkaniec gminy Śrem, który ukończył 60
lat. Seniorzy mogą skorzystać ze specjalnych promocji oferowanych przez
partnerów karty. Karta wydawana jest bezpłatnie.
W 2018 roku wydano 831 kart. Do programu przystąpiło 34 partnerów –
przedsiębiorców i instytucji oferujących zniżki na towary i usługi w 47
punktach handlowych i usługowych na terenie gminy Śrem.

17.6 Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do
edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.
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17.6.1 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. W 2018 roku na stypendia
wydano 246 444,97 zł dla 157 uczniów.

17.6.2 Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które
wystąpiło nie wcześniej niż dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
W 2018 r. z pomocy skorzystało dwóch uczniów, którym przyznano łącznie
1240 zł, z czego wykorzystano 329,48 zł.

17.7 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie. W 2018
roku z Funduszu Pracy wydatkowano łącznie 273 147,52 zł. 35 pracodawców
otrzymało dofinansowanie kosztów kształcenia za wyszkolenie
47 młodocianych pracowników z terenu gminy Śrem.
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18. Bezpieczeństwo publiczne
18.1 Straż Miejska
W 2018 roku stan osobowy Straży Miejskiej w Śremie wynosił 15
funkcjonariuszy oraz 5 pracowników cywilnych.
Działania Straży Miejskiej w 2018 roku obejmowały:
 2675 interwencji, w tym 2313 zakończonych pouczeniem, 129 –
karą grzywny, 12 – wnioskiem do sądu, 221 – przekazaniem sprawy
wg kompetencji
 patrole na rzecz ochrony spokoju i porządku w miejscach
publicznych
 zabezpieczanie imprez i uroczystości, m.in. Dni Śremu, wizyta
Prezydenta RP
 udział w wydarzeniach: pożar składowiska odpadów w Pyszącej,
szacowanie szkód w rolnictwie, wybory samorządowe
 doprowadzanie osób nietrzeźwych
 przekazywanie informacji z monitoringu miejskiego (46 zapytań
policji)
 realizacja prac społecznie użytecznych przez skazanych wyrokiem
sądu (39 osób)
 akcja „Poświęć chwile zmierz promile” – z możliwości zmierzenia
stanu trzeźwości skorzystało 187 osób
 znakowanie rowerów w ramach kampanii "Rowerowy Śrem" – do
rejestru dodano 196 rowerów
 kontrola spalania odpadów w gospodarstwach domowych – 475
nieruchomości
 współorganizacja
Wielkopolskiej
Olimpiady
Wiedzy
o Bezpieczeństwie
 prowadzenie zajęć w zakresie bezpieczeństwa drogowego,
zachowania podczas ferii i wakacji oraz zjawiska przemocy
i cyberprzemocy: 80 spotkań z uczniami i przedszkolakami na
terenie gminy z udziałem ok. 2400 dzieci
Oprócz rutynowych planowanych działań kontrolnych, strażnicy miejscy
corocznie podejmują interwencje na zgłoszenia mieszkańców, których
w 2018 roku zarejestrowano 2356.
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Interwencje Straży Miejskiej na zgłoszenia mieszkańców
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18.2 Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie gminy działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
 OSP Orkowo
 OSP Niesłabin
 OSP Śrem
 OSP Dalewo
 OSP Wyrzeka
 OSP Pysząca
W 2018 roku funkcjonowanie zakończyła jednostka Ochotniczej Staży
Pożarnej w Błociszewie.
Wszystkie jednostki są zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
OSP w 2018 roku skupiała: 125 członków czynnych, 57 - wspierających, 28 honorowych oraz 69 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Wszystkie jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań
ratowniczo-gaśniczych, a OSP Śrem jest jednostką wyspecjalizowaną
w zakresie ratownictwa wodnego.

18.3 Rada Programu Bezpieczne Miasto
Rada działająca przy śremskim samorządzie jest inicjatorem akcji
profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie śremskim.
Zrzesza przedstawicieli: Gminy Śrem, Komendy Powiatowej Policji, Straży
Miejskiej, Prokuratury Rejonowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku:
 „Rowerem bezpiecznie" - zajęcia dla uczniów klas trzecich szkół
podstawowych propagujące bezpieczne poruszanie się po drogach,
udzielanie pierwszej pomocy, promocja tras rowerowych
 "Bezpiecznie na drodze" - XVI konkurs dla uczniów klas czwartych szkół
podstawowych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 "Bezpieczny Tydzień" - XI Finał Programu prewencyjnego
realizowanego w SP Nr 6
 "Bezpieczna droga do szkoły" - zajęcia praktyczne na drodze dla
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu całej gminy
 "Nie po oczach" - coroczna jesienna akcja promująca ustawianie
świateł w samochodach i przeglądy techniczne pojazdów
 konkursy prewencyjne: "Mój dzielnicowy", "Ze mną jesteś bezpieczny
na drodze" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie
 Rejonowy konkurs dla przedszkolaków na symbol Ogólnopolskiego
Policyjnego Dnia Odblasków.

18.4 Obrona cywilna
18.4.1 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego odpowiada za sprawy porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany
został Zarządzeniem Burmistrza Śremu nr 21/2018 z 12 lutego 2018 roku.
Zespół pod przewodnictwem Burmistrza Śremu stanowią wyznaczeni
pracownicy Urzędu Miejskiego w Śremie, Komendant Straży Miejskiej oraz
Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Śremie.
Obowiązującym dokumentem wyjściowym do prowadzenia działań z zakresu
zarządzania kryzysowego na terenie gminy Śrem jest Gminny Plan
Zarządzania Kryzysowego.
Działania zespołu w 2018 roku:
 udział w akcjach gaśniczych czterech pożarów nielegalnego
składowiska odpadów w Pyszącej: 24-28 kwietnia, 29-30 września,
22-23 i 26-28 października. W działaniach ratowniczych brali udział
przedstawiciele: jednostek ratowniczo-gaśniczych, Ochotniczych
Straży Pożarnych, Policji, Straży Miejskiej, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej. Zadania Zespołu obejmowały: zabezpieczenie
w ciężki sprzęt (koparki, koparko-ładowarki i spychacze), zapłatę za
wodę do celów przeciwpożarowych oraz wypłatę ekwiwalentów
i zapewnienie posiłków regeneracyjnych strażakom OSP. Koszty
akcji gaśniczych na nielegalnym składowisku odpadów wyniosły 143
366,39 zł
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 udział w akcji gaśniczej pożaru budynku gospodarczego na terenie
RSP Niesłabin-Zbrudzewo 26 czerwca. Do akcji zaangażowano
jednostki straży pożarnej z powiatu śremskiego, średzkiego
i poznańskiego
 czterokrotna dezynsekcja plagi karaluchów w Pyszącej za łączną
kwotę 43 945,93 zł
 ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego mające na celu
koordynację i współdziałanie sił i środków straży pożarnej (PSP
i OSP) w Śremie, policji, jednostek wojskowych oraz Straży Miejskiej
w Śremie. Ćwiczenia przeprowadzono w czerwcu w Szkole
Podstawowej nr 1
 spotkania z uczniami na temat zasad bezpieczeństwa oraz
potencjalnych zagrożeń na terenie gminy Śrem
 zakup 3 automatycznych defibrylatorów AED, zamontowanych
w Urzędzie Miejskim w Śremie, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz
w obiekcie sportowym przy ul. Staszica 1a
 udział w pracach komisji do szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane suszą, gradem, deszczami nawalnymi,
ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi,
powodzią, huraganem, piorunami obsunięciem się ziemi lub
lawinami powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z uwagi na
małe opady szkody w gospodarstwach w 2018 roku zostały
spowodowane suszą. Komisja rozpatrzyła 221 wniosków.
 dwukrotny
przegląd
stanu
technicznego
wałów
przeciwpowodziowych i innych urządzeń wodnych (przepusty
wałowe i drogowe) mających istotne znaczenie pod względem
zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Śrem.

18.4.2 System ostrzegania i alarmowania
W skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Śremu wchodzą:
centrala alarmowa (Straż Miejska, ul. Mickiewicza 10, Śrem) i 6 syren (w tym
3 szt. z możliwością nadawania komunikatów głosowych).
W 2018 r. zakupiono cztery radiotelefony analogowo/cyfrowe dla Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, rozbudowano system alarmowania
mieszkańców.
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19.

Budżet Obywatelski Śremu

Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu
gminy Śrem, o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują
mieszkańcy gminy Śrem wskutek głosowania.
Pula środków finansowych do realizacji projektów na 2018 rok wynosiła
700 000 zł.
Projekty podzielono na 3 kategorie: ogólnogminne, lokalne miejskie i lokalne
wiejskie, na które przeznaczono odpowiednio: 50% puli na projekty
ogólnogminne i po 25% na projekty lokalne miejskie i wiejskie.
Cały proces konsultacji społecznych prowadzono elektronicznie. Zgłaszanie
pomysłów oraz głosowanie odbywa się na dedykowanej platformie
dostępnej pod adresem budzetobywatelski.srem.pl.
Projekty, które zwyciężyły głosowanie trzeciej edycji Budżetu
Obywatelskiego Śremu i w 2018 roku zostały zrealizowane przez gminę:
 Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce – aut. Małgorzaty
Frąckowiak za kwotę 367 532 zł
 Przyjazny Ogród Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 – aut. Joanny
Klupś za kwotę 258 054 zł
 Boisko piłkarskie ze sztuczną trawą w Bodzyniewie – aut. Macieja
Gendka za kwotę 207 150 zł
W 2018 roku realizowano konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego
Śrem, w których pula środków wynosiła 800 000 zł, a zwycięskie projekty
zostaną zrealizowane w 2019 roku.
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20. Spółki komunalne
Gmina Śrem jest właścicielem trzech spółek oraz ma udziały w jednej spółce.

20.1 Śremski Sport Sp. z o.o.
Kapitał: 20 032 800,00 zł
Liczba udziałów: 400 656 udziałów o wartości 50 zł każdy
Celem działania Spółki jest stała współpraca z Gminą Śrem w zakresie
organizacji imprez sportowych czy akcji promocyjnych dla mieszkańców
gminy, m. in. zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach gminnych programów
profilaktycznych, wejścia na basen i lodowisko dla dzieci i młodzieży podczas
akcji zima/ lato, wejścia dla osób niepełnosprawnych i seniorów, zajęcia
fitness dla seniorów w ramach akcji „Senior w Ruchu” Drugim obszarem jest
działalność gospodarcza wynikająca z kodeksu spółek handlowych. Działania
Spółki nakierowane są w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej
w zakresie sportu i rekreacji.
W 2018 roku utworzono salę ćwiczeń m.in. do sportów walki. Wyposażono
pomieszczenia przeznaczone do zajęć m. in. w elementy zabezpieczające
przed uderzeniem w postaci specjalnych materacy na słupach, siatki
ochronne, podłogę sportową, okładziny ścian zabezpieczające przed
zniszczeniem w wyniku przypadkowego uderzenia, ring, system klimatyzacji.
Zagospodarowano teren od strony Odlewni Żeliwa utworzenie specjalnego
placu z torem przeszkód do organizacji zamkniętych sportowych imprez
plenerowych, ogrodzenie i wyposażenie w stoły i ławy. Zakupiono również
wiatę palarni, 73 pary nowych łyżew, pingwinki do nauki jazdy, pompę
zabezpieczającą pracę małego basenu, urządzenia do utrzymania czystości
w obiekcie, sprzęt nagłośnieniowy, macierz dyskową, podjęto decyzję
o zakupie generatora impulsowego do zmiękczania wody, co pomoże
w utrzymaniu dłuższej sprawności urządzeń. Wykonano wizualizację elewacji
obiektu oraz zlecono wykonanie kosztorysu wykonawczego.

20.2 Śremskie TBS Sp. z o.o.
Kapitał: 8 464 170,00 zł
Liczba udziałów: 1000 udziałów o wartości 8 464,17 zł każdy
Spółka prowadzi zarząd budynkami będącymi własnością gminy Śrem, czyli
lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Spółka pełni także funkcję zarządcy
wspólnot mieszkaniowych. Obok budowy mieszkań czynszowych i ich
eksploatacji główny pion działań stanowi działalność związana
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z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy i
wspólnotami
mieszkaniowymi. W 2018 r. głównym przedsięwzięciem realizowanym przez
spółkę była budowa budynku mieszkalnego z częścią użytkową. Budynek
położony w Śremie przy ul. Powstańców Wlkp. 1, przeznaczony będzie po
zakończeniu inwestycji dla seniorów, którzy opuszczą mieszkaniowy zasób
Gminy. Koszt inwestycji ok 6 000 000 zł.

20.3 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie
Sp. z o.o.
Kapitał: 8 962 740,00 zł
Liczba udziałów: 17 748 udziałów o wartości 505 zł każdy
Przedmiotem działalności PGK w Śremie Sp. z o.o. jest głównie działalność
produkcyjna oraz usługowa w zakresie:











wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych,
utrzymywania urządzeń komunalnych,
oczyszczania miejscowości i innych usług w zakresie utrzymania
porządku i czystości,
utrzymywania zieleni,
remontów dróg,
reklamy - wynajem powierzchni reklamowych,
utrzymywania targowisk,
utrzymywania cmentarzy i świadczenie usług pogrzebowych,
usług motoryzacyjnych i diagnostyki,
doradztwo dla firm w zakresie ochrony środowiska.

W 2018 roku Spółka dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę
829 720,42 zł. Dział oczyszczania miasta wyposażony został w zamiatarkę
ciągnioną
oraz
piaskarkę.
Stację
diagnostyczną
doposażono
w 5 dodatkowych specjalistycznych urządzeń do kontroli pojazdów.
Zakupiono 3-kontenerowe zaplecze socjalne z przeznaczeniem na szatnie
i umywalnię dla kobiet.

20.4 Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
Kapitał: 48 195 500,00 zł
Liczba udziałów: 96 391 udziałów o wartości 500 zł każdy
Celem działania spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. jest zapewnienie
zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do
realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem
oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
przy utrzymaniu należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków.
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W 2018 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne (bez spłat zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów) na kwotę 3 976 175,22 zł netto. Najważniejsze
zrealizowane zadania to:












przebudowa sieci wodociągowej w Grzymysławiu: 112 628,63 zł
netto
wykonanie układu sterowania pompownią P8 na terenie
oczyszczalni ścieków w Śremie: 131 323,90 zł netto,
przebudowa oczyszczalni ścieków w Śremie (inwestycja na lata
2018-2019): 606 942,30 zł netto,
zagospodarowanie terenu SUW w Gaju: 163.298,77 zł netto,
rozbudowa sieci wodociągowej w Śremie ul. Jeziorna, Grunwaldzka
(teren WSSE): 153 676,97 zł netto,
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Grunwaldzka
(teren WSSE, zadanie zakończone zostanie w 2019): 431 226,79 zł
netto,
zakończenie budowy pompowni wody w Śremie ul. Franciszkańska:
354 187,47 zł netto,
zakup kamery inspekcyjnej do kanalizacji sanitarnej: 113 000,00 zł
montaż nawiertek wodociągowych w związku z wykonywanymi
podłączeniami do sieci wodociągowej: łącznie 190 406,86 zł netto,
wymiana przyłączy wodociągowych: łącznie 246 543,79 zł netto.

20.5 Zakład Gospodarki Opadami Sp. z o.o.
Kapitał: 30 859 000 zł
Liczba udziałów: 4458 udziałów o wartości 500 zł każdy
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach jest największą
instalacją
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpadów
w Wielkopolsce. Spółka funkcjonuje na rzecz mieszkańców kilkunastu gmin.
Za swój cel stawia sobie rozwój, zwiększanie efektywności oraz służbę
środowisku i mieszkańcom regionu.
Inwestycje zrealizowane w 2018 roku:
 rekultywacje składowisk w czterech gminach (zakończenie w 2019
r.), w ramach przedsięwzięcia „Rekultywacja składowisk odpadów”
dofinansowanego przez NFOŚiGW
 wykonanie by-passu istniejącej instalacji przygotowania
i wzbogacania biogazu
 dostawa i montaż nowej prasy kanałowej do belowania surowców
wtórnych i komponentów paliwa alternatywnego (pRDF)
 modernizacja z naprawą sortowni odpadów ZGO Jarocin
(postępowanie przetargowe rozpoczęte w 2018 r., realizacja
w 2019 r.)
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21.

Współpraca gminy

21.1 Miasta partnerskie
Gmina Śrem współpracuje z trzema miastami z kraju i Europy:
 Rożnovem pod Radhostem w Czechach
 Bergen w Niemczech
 Świdnik w Polsce
W 2018 roku przedstawiciele miast wspólnie uczestniczyli w następujących
wydarzeniach: Dni Śremu, Dni Pokoju im. Anne Frank w Bergen, Święcie
Bractwa Kurkowego w Bergen oraz olimpiadzie dzieci i młodzieży
w Rożnovie pod Radhostem.

21.2 Członkostwo gminy w organizacjach
Gmina Śrem jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających
samorządy o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu:
 Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Stowarzyszenie zrzesza Miasto Poznań, Powiat Poznański, gminy powiatu
poznańskiego oraz Szamotuły, Skoki, Oborniki i Śrem. Celem działań
Metropolii jest wspólne realizowanie spraw z zakresu m.in. inwestycji, dróg,
planowania przestrzennego, ekologii, zdrowia, komunikacji oraz turystyki.
Od 2015 roku jest dysponentem funduszu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, którego beneficjentem jest również Gmina Śrem w ramach
projektów dot. termomodernizacji SP6, modernizacji Muzeum Śremskiego,
budowy węzła przesiadkowego. W czerwcu 2018 roku uruchomiono
największe przedsięwzięcie Metropolii Poznań - Poznańską Kolej
Metropolitalną, zrealizowaną w ramach projektu „Master plan dla
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” o wartości 2 mld zł.
 Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Stowarzyszenie za priorytetową uznaje profilaktykę i wczesne wykrywanie
chorób układu krążenia oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych,
walkę i zapobieganie uzależnieniom, problemy osób niepełnosprawnych,
ochronę środowiska.
 Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski
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Stowarzyszenie stanowi partnerstwo trójsektorowe, składające się
z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Działa
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizując Lokalną Strategię Rozwoju
dla obszaru 13 gmin.
 Związek Miast Polskich
Związek Miast Polskich jest to organizacja samorządów miejskich powołana
do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast
członkowskich w Polsce i zagranicą.
 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu
terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw
skierowanych na rozwój Wielkopolski. Przy Stowarzyszeniu działają Punkt
Informacji Europejskiej oraz Centrum Obsługi Inwestora, które współpracuje
z Polską Agencją Informacji i Handlu.
 WOKISS - Wielkopolski
Samorządowych

Ośrodek

Kształcenia

i

Studiów

Stowarzyszenie świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjno–
wydawnicze oraz informatyczne.
 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie
pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej,
stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, integrację gmin
i rozwój samorządności lokalnej.
 Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek
Wspierania Małej Przedsiębiorczości
Członkami stowarzyszenia są gminy: Śrem, Dolsk, Książ Wlkp., Brodnica,
Krobia, Krzywiń oraz Powiat Śremski. Stowarzyszenie realizuje usługi
doradcze, informacyjne i szkoleniowe dla sektora MSP.
 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
Stowarzyszenie współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz
kształtowania lokalnej polityki energetycznej; należy do Europejskiej Sieci
„Energy Cities” z siedzibą we Francji. Wspiera samorządy, które realizują
działania
na
rzecz
zwiększenia
efektywności
energetycznej
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podległych obszarach.
 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT)
Stowarzyszenie zrzesza samorządy aglomeracji poznańskiej oraz poznańskie
instytucje i przedsiębiorstwa związane z turystyką. Celem PLOT jest
promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego
turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w regionie.
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21.3 Współpraca z innymi społecznościami
samorządowymi
 Porozumienie komunalne z dnia 25 września 1996 r. w sprawie
współdziałania Gmin Śrem, Brodnica i Zaniemyśl w zakresie
współfinansowania i budowy międzygminnego wysypiska odpadów
komunalnych w Mateuszewie gm. Śrem.
Przedmiotem porozumienia było powierzenie Gminie Śrem wykonania
zadania publicznego – budowy międzygminnego wysypiska odpadów
komunalnych w Mateuszewie. Określono również zasady współfinansowania
zadania oraz poniesienia kosztów rekultywacji wysypiska. Zmiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wojewódzki plan
gospodarki odpadami przewidywały prowadzenie gospodarki odpadami
komunalnymi wyłącznie w ramach 10 regionalnych instalacji. Gminy
Brodnica i Dolsk zostały członkami związku międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – Selekt” z siedzibą w Czempiniu. Gminy
Zaniemyśl i Śrem dołączyły do porozumienia międzygminnego w sprawie
powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.
Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą
w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi, wobec czego porozumienie
wymaga rozwiązania (co zasygnalizowano już jego stronom).
 Porozumienie międzygminne z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi
zwierzętami,
polegającego
na
rozbudowie
i
eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Stronami porozumienia zawartego 7 grudnia 2004 r. są gmina Śrem, gmina
Brodnica, gmina Dolsk, gmina Książ Wlkp., gmina Czempiń, miasto Kościan,
gmina Kościan, gmina Krzywiń i gmina Krobia. W 2018 roku administratorem
schroniska była Fundacja „Schronisko dla Zwierząt w Gaju”.
 Porozumienie międzygminne z dnia 21 czerwca 2007 r. pomiędzy
gminami Śrem i Dolsk dotyczące powierzenia przez gminę Dolsk gminie
Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków przez
podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy
Śrem.
W dniu 21 czerwca 2007 roku pomiędzy gminami Śrem i Dolsk zostało
zawarte porozumienie międzygminne, którego przedmiotem jest wspólna
realizacja zadań publicznych związanych z ochroną środowiska w zakresie
gospodarki ściekowej. Na podstawie porozumienia strony zamierzają
realizować inwestycję komunalną polegającą na podłączeniu do sieci
kanalizacyjnej gminy Śrem następujących miejscowości z gminy Dolsk:
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Drzonek, Wieszczyczyn, Rusocin i Masłowo. Dotychczas do sieci
kanalizacyjnej podłączono miejscowości Drzonek oraz Wieszczyczyn.
Inwestycja w miejscowościach Rusocin i Masłowo nie została zrealizowana,
ponieważ wymaga opracowania odrębnej dokumentacji projektowej oraz
zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy Dolsk.
 Porozumienie międzygminne z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie
powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.:
„Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM
wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą
w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi”
Stosownie do zapisów określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012–2017 nastąpiła regionalizacja
określająca przynależność gmin w zakresie obsługi regionów zapewniających
odbiór oraz zagospodarowanie odpadów do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina Śrem została włączona do
Regionu VI. W celu spełnienia określonych wymogów związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 7 października 2008 r.
zawarto Porozumienie Międzygminne, którego przedmiotem było
powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania
i nadzoru systemu wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi.
Uczestnikami Porozumienia zostały gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe
Miasto, Żerków, Krzykosy, Czermin, Gizałki, Dobrzyca, Chocz, Borek
Wielkopolski, Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Piaski,
Dominowo, Kórnik. W dniu 21 marca 2014 r. na podstawie uchwały Nr
425/XLII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 stycznia 2014 r. podpisano
porozumienie z gminą Jarocin, dzięki któremu gmina Śrem stała się
pełnoprawnym uczestnikiem Porozumienia Międzygminnego. W 2018 roku
gmina Śrem była drugim co do wielkości udziałowcem w ZGO w Jarocinie Sp.
z o.o.
 Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie gminnych
przewozów pasażerskich z gminami: Brodnica, Dolsk i Książ Wlkp.
podpisane w czerwcu 2016 r.
W ramach porozumień gmina Śrem w 2018 roku obsługiwała miejscowości
znajdujące się poza obszarem gminy Śrem tj. Jaszkowo, Manieczki,
Chrząstowo, Gawrony, Międzychód, Pinka, Masłowo, Nowieczek, Rusocin,
Feliksowo, Wieszczyczyn i Drzonek.
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22. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
w Śremie
Gmina Śrem realizuje zadania samorządowe w oparciu o uchwały Rady
Miejskiej w Śremie. Informację o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej
na koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.

1.

2.

3.

Uchwała

Opis wykonania

Uchwała Nr 56/VI/03 z dnia 25.02.03. r. w sprawie 24.11.2017 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:
wystąpienia gminy Śrem z Korporacji Centrum „WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
Logistyczne „Mój sklep” S.A.
PRAWOMOCNY”.
W dniu 05.01.2018 r. powyższy wpis stał się prawomocny.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr 386/XLV/10 z dnia 11.02.2010 r. w sprawie Uchwała zrealizowana. Plan Odnowy Miejscowości przygotowany na potrzeby Programu Rozwoju
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechlin na Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zrealizowano remont świetlicy w Mechlinie, obowiązuje do
lata 2010 - 2017,
2017 roku. W 2014 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Święty Benedykt
patron Mechlina – pyszne wypieki i piękna kraina” w II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla
Uchwała Nr 444/XLIX/10 z dnia 24.06.2010 r. aktywnych sołectw”. Projekt został zakwalifikowany do realizacji i 20 października 2014 r. została
zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a
Odnowy Miejscowości Mechlin na lata 2010-2017,
Gminą Śrem. Gmina otrzymała dotację w kwocie 2 984,78 zł. W marcu 2015 r. został ogłoszony
konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” i gmina Śrem zgłosiła do konkursu sołectwo Mechlin –
projekt „ Na boisku sportowo-rekreacyjnym wśród pięknej przyrody siłownia w Mechlinie doda Ci
siły i urody”:
Uchwała Nr 203/XXI/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - Dokończenie budowy pawilonu na boisku rekreacyjnym – 15 068,74 zł środki z funduszu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu sołeckiego,
Odnowy Miejscowości Mechlin na lata 2010-2017
- Budowa siłowni zewnętrznej – 20 000,00 zł środki z dotacji.
Gmina Śrem nie otrzymała dotacji na realizację powyższego przedsięwzięcia.
Plan Odnowy Miejscowości Mechlin daje możliwość zgłaszania projektów w konkursach
ogłaszanych w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W 2017 roku sołectwo zostało zgłoszone do VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” –
projekt „Sportowo, bezpiecznie i rekreacyjnie, spędzisz czas na boisku w Mechlinie”. Gmina Śrem
nie otrzymała dotacji na realizację powyższego przedsięwzięcia.
Uchwała Nr 394/XLVI/10 z dnia 18.03.2010 r. Uchwała w trakcie realizacji. W uchwale ustalono terminy podłączenia do sieci kanalizacyjnej niżej
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia wymienione miejscowości:
między-gmin-nego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk - Borgowo 2010 r. (zakończono i rozliczono inwestycję)
dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk gminie - Drzonek i Wieszczyczyn do 2011 r. (zakończono i rozliczono inwestycję)
Śrem zada-nia kanalizacji, usuwania i oczyszczania - Rusocin i Masłowo do 2013 r. Inwestycja nie została zrealizowana. Otrzymano informację z
ścieków po-przez podłączenie części gminy Dolsk do Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, że realizacja zadania nie jest ujęta w planie
infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem,
budżetu gminy Dolsk w 2016 roku. Realizacja inwestycji zależna jest od planu finansowego gminy
Dolsk.
Uchwała Nr 487 /LII/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie 10 listopada 2010 r. został podpisany przez Burmistrza Śremu i Dolska aneks nr 2 do porozumienia
aneksu nr 2 do porozumienia między-gminnego międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego powierzenia przez gminę Dolsk

Obowiązująca - O
Nieobowiązująca - N

N

N

O
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pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego
powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez
podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury
kanalizacyjnej gminy Śrem,

gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków poprzez podłączenie części
gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem. Porozumienie zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Ustalenia zawarte w aneksie nr 2 konieczne są do realizacji uchwały nr 394/XLVI/10.
W związku z brakiem dalszej realizacji tej uchwały wystąpiono do Gminy Dolsk o określenie się co
do realizacji zadania Rusocin i Masłowo.
W miesiącu lipcu 2017 roku wystosowano pismo do Gminy Dolsk z zapytaniami:
 W jakim zakresie gmina Dolsk wywiązała się z dotychczas z zapisów porozumienia oraz
aneksów?
 Jakie kroki na dzień dzisiejszy podejmuje gmina Dolsk, w związku z realizacją zapisów
obejmujących ww. dokumenty?
 Czy gmina Dolsk wyraża chęć na podpisanie kolejnych aneksów do porozumienia?
W odpowiedzi na pismo uzyskaliśmy informację, iż gmina Dolsk zrealizowała inwestycję
podlegającą na wybudowaniu i podłączeniu do centralnej oczyszczalni ścieków w Śremie,
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyczyn. Jeżeli chodzi natomiast o
inwestycję polegającą na wybudowaniu i podłączeniu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Rusocin i Masłowo, wymaga ona opracowania odrębnej dokumentacji projektowej oraz
zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie. W najbliższych latach gmina Dolsk nie
przewiduje realizacji w/w inwestycji. Gmina Dolsk jest zainteresowana dalszą współpracą.
Pismem z dnia 09 sierpnia 2017 r. gmina Śrem poprosiła o przesłanie propozycji treści kolejnego
aneksu do porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk dotyczącego
powierzenia przez gminę Dolsk gminie Śrem zadania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
poprzez podłączenie części gminy Dolsk do infrastruktury kanalizacyjnej gminy Śrem.
W dniu 5 stycznia 2018 roku, wysłano kolejne pismo do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z prośbą
o przesłanie propozycji treści kolejnego aneksu do porozumienia międzygminnego
uwzględniającego realne terminy rozpoczęcia i zakończenia planowanych zadań. W odpowiedzi na
pismo gmina Dolsk poprosiła o rozpatrzenie włączenia do aneksu podłączenia do sieci
kanalizacyjnej gminy Śrem sołectwa Międzychód, które położone jest przy jeziorze
Grzymisławskim. Realizację tego zadania przewiduje się w latach 2020-2026. W przedmiotowym
piśmie wspomniano również, że uzasadnione jest zapisanie w aneksie przejęcie przez gminę Śrem
po zrealizowaniu ww. zadań ścieków z oczyszczalni znajdującej się na terenie gminy Dolsk.
W związku z powyższym pismem Urząd Miejski w Śremie zwrócił się do Śremskie Wodociągi Sp. z
o.o. z prośbą o przygotowanie stanowiska Spółki co do możliwości przyjęcia zaproponowanych
zmian w treści porozumienia
Spółka nie miała zastrzeżeń co do kwestii zmian terminu realizacji zadania obejmującego
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skanalizowanie miejscowości Rusocin i Masłowo. Zaproponowano zweryfikowanie o ile jest to
uzasadnione, średniodobowej ilości ścieków przewidzianych do odprowadzania z miejscowości
Drzonek, Wieszczyczyn, Rusocin i Masłowo wskazanej w § 1 ust. 5 porozumienia.
Dodatkowo Spółka wniosła o uzupełnienie przekazanych Spółce informacji o ilości ścieków
pochodzących z sołectwa Międzychód oraz z oczyszczalni ścieków w Dolsku, a także
przewidywanym miejscu włączenia dodatkowych ścieków do układu kanalizacyjnego gminy Śrem.
W dniu 23 listopada 2018 roku, wysłano kolejne pismo do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z
informacją, iż Burmistrz nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do proponowanego terminu realizacji
zadania obejmującego skanalizowanie miejscowości Rusocin i Masłowo. W piśmie zwrócono się
również o uzupełnienie informacji o średniodobowej ilości ścieków pochodzących z sołectwa
Międzychód oraz oczyszczalni ścieków w Dolsku oraz aktualizację docelowej średniodobowej ilości
ścieków odprowadzanych z miejscowości Drzonek, Wieszczyczyn, Rusocin, i Masłowo wskazanej w
§ 1 ust. 5 porozumienia.
Na dzień sporządzania sprawozdania projekt kolejnego aneksu nie został sporządzony z uwagi na
brak odpowiedzi ze strony gminy Dolsk na zadane pytanie.
Uchwała Nr 488 /LII/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie Uchwała zrealizowana. Plan Odnowy Miejscowości przygotowany na potrzeby Programu Rozwoju
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pysząca na Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zrealizowano remont świetlicy w Pyszącej i budowę boisk
lata 2010 - 2017,
wielofunkcyjnych, uchwała obowiązuje do 2017 r. Plan Odnowy Miejscowości Pysząca daje
możliwość zgłaszania projektów w konkursach ogłaszanych w ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać
sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 29/ V/11 z dnia 27 .01. 2011 r. w sprawie Uchwała w trakcie realizacji. Zapisy uchwały stanowią podstawę do podejmowania działalności
działalności w zakresie telekomunikacji gminy Śrem,
polegającej na: budowie, eksploatacji i nabywaniu prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i
sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury
telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych usług na rzecz użytkowników końcowych.
W celu realizacji obowiązków wynikających z ww. ustawy, cyklicznie przeprowadza się kompletną
inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej, będącej w posiadaniu Gminy Śrem,
zapewniającej lub umożliwiającej zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jej celem
jest odzwierciedlenie bieżącego stanu infrastruktury telekomunikacyjnej, uwzględniającego zmiany
wynikające z jej rozbudowy oraz rozwoju technologii dostępowych.
Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej będącej w posiadaniu Gminy Śrem regulują zapisy
Programu Informatyzacji Gminy Śrem, obowiązującego do 2013 r. W ramach prac nad
opracowaniem dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Śrem 2013-2020, postanowiono uwzględnić
dalszą rozbudowę ww. infrastruktury (projekt 7.2 Zintegrowanie systemu informatycznego Urzędu
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6.

i wszystkich jednostek gminnych), wydłużając horyzont programu do 2020 roku.
Realizowane są zadania z zakresu świadczenia bezpłatnego dostępu do Internetu dla jednostek
samorządu terytorialnego, na podstawie umów o dostępie telekomunikacyjnym, zawieranych na
etapie podłączania do sieci. Umowy podpisano z:
- Muzeum Śremskim,
- Przedszkolem nr 2 „Słoneczna Gromada”,
- Przedszkolem nr 3 „Jarzębinka”,
- Przedszkolem nr 5 z oddziałami integracyjnymi „Mali Przyrodnicy”,
- Przedszkolem nr 7 „Janka Wędrowniczka”.
Ponadto, zgodnie z założeniem, zadanie to jest częściowo realizowane w oparciu o infrastrukturę
operatorów telekomunikacyjnych świadczących podobne usługi na obszarze gminy. Obecnie
wynegocjowano warunki podłączenia za pomocą łącza światłowodowego następujących
jednostek:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie,
- Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie,
- Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Pyszącej,
- Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie,
- Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
- Urząd Miejski w Śremie.
Ze względu na wysoką dostępność usług telekomunikacyjnych na lokalnym rynku oraz koszty
eksploatacji własnej infrastruktury, Gmina Śrem zakończyła realizację zadań z zakresu ograniczania
zjawiska wykluczenia cyfrowego, poprzez świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do Internetu za
pomocą sieci hotspotów.
Uchwała Nr 156/XVI/11 z dnia 24.11.2011 r. zmieniająca Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 342 poz. 5836
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali z dnia 13.12.2011 r. – w trakcie realizacji. Objęta tekstem jednolitym- Obwieszczenie Rady
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
Miejskiej w Śremie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (DZ. Urz.
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7.

8.

9.

Uchwała Nr 212/XXI/2012 z dnia 24.04.2012 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Bodzyniewo na lata 2012-2020,

Uchwała Nr 223/XXII/2012 z dnia 05.06.2012 r. w
sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Śrem

Woj. Wielk. z 2012 poz. 4097).
W 2018 r. złożono 61 wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego w zasobach komunalnych.
Odbyło się 8 posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Opiniowanych było 108 wniosków. 11 wniosków złożyły osoby ze Schroniska dla bezdomnych
w Nochowie. 3 wnioski złożyły osoby ze Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Dutkiewicza 8A
w Śremie.
Ósme posiedzenie Komisji dotyczyło zaopiniowania odwołań – wniosków o ponowne rozpatrzenie
wniosku o mieszkanie. Zaopiniowano 25 odwołań.
Do listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego dopisano 6 rodzin, 1
osobę przebywającą w Schronisku dla bezdomnych w Nochowie, 1 osobę przebywającą
w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet oraz 3 osoby na mocy wyroku eksmisyjnego lub
postanowienia sądu przyznającego uprawnienie do lokalu socjalnego.
Do listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony dopisano 11
osób.
Z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego skreślono 14 nazwisk. Z listy osób uprawnionych do
lokalu na czas nieoznaczony 8 nazwisk.
1 przydział lokalu dla rodziny, w drodze zamiany z urzędu.
Wyrażono zgodę na jedną zamianę lokali pomiędzy najemcami.
Uchwała w trakcie realizacji. Plan Odnowy Miejscowości przygotowany na potrzeby Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, obowiązuje do 2020 r. Plan Odnowy Miejscowości Bodzyniewo daje
możliwość zgłaszania projektów w konkursach ogłaszanych w ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać
sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała w realizacji bieżącej.
W terminie do 15 września 2018 r. zostało złożonych 66 wniosków, z tego:
1
złożony po 15.09.2018 r.
1
nadany 14.09., wpłynął do Urzędu Miejskiego w Śremie 17.09.br.
127
uczniów ubiegało się o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
Spośród tej grupy osób:
106
uczniów otrzymało stypendium szkolne za okres wrzesień-grudzień 2018 r.

Uchwała Nr 263/XXVII/2012 z dnia 30.10.2012r. w Wystąpiono do gmin – uczestników Porozumienia o podjęcie stosownych uchwał w przedmiotowej
sprawie Aneksu Nr 3
do POROZUMIENIA sprawie. Uczestnicy Porozumienia nie zgodzili się na zaproponowane w projekcie aneksu zapisy
KOMUNALNEGO zawartego w dniu 25 września 1996 r. dotyczące kosztów rekultywacji Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w
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pomiędzy gminami Śrem, Brodnica i Zaniemyśl,

10.

Mateuszewie. W tej sytuacji gmina Śrem oczekuje na propozycję pozostałych gmin – uczestników
porozumienia, jak ich zdaniem powinny być określone zasady finansowania przyszłej rekultywacji.
W dniu 27 listopada 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się spotkanie przedstawicieli
gmin – uczestników porozumienia, na którym ustalono zmiany do zaproponowanej treści Aneksu
nr 3. Aneks nr 3 w zmienionej wersji został przedstawiony uczestnikom porozumienia. Uwagi
wniosła gmina Zaniemyśl, do dziś nie wpłynęły uwagi z gminy Dolsk i Brodnica.
Na dzień sporządzania sprawozdania Aneks Nr 3 nie został podpisany.
Uchwała Nr 298/XXXII/2013 z dnia 7 .03.2013 r. w Korporacja Centrum Logistyczne „Mój Sklep” Spółka Akcyjna została utworzona w 1999 roku przez
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji gminę Jarocin, gminę Kępno, gminę Międzychód, gminę Nowy Tomyśl, miasto i gminę Szamotuły,
Centrum Logistyczne „Mój Sklep” Spółka Akcyjna,
gminę Śrem, gminę Trzcianka, „L.D.” Spółkę Akcyjną, Kajetana Pyrzyńskiego, Jacka Mrowickiego,
Pawła Śliwińskiego. Celem spółki miało być prowadzenie handlu detalicznego i hurtowego oraz
działalność produkcyjna i wytwórcza. Spółka od dłuższego czasu nie prowadzi żadnej działalności i
nie realizuje swojego celu statutowego, jak również nie posiada środków finansowych. Biorąc
powyższe pod uwagę zasadnym jest podjęta decyzja o rozwiązaniu Spółki. Obecnie oczekujemy na
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne „Mój
Sklep” Spółka Akcyjna przez gminę Trzcianka i Kępno.
W dniu 22 października 2014 r. do wszystkich akcjonariuszy przedmiotowej spółki został rozesłany
artykuł z gazety Rzeczpospolita z dnia 11 września 2014 r. pt. „Martwe spółki do kasacji”, w którym
jest opisana planowana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – umożliwiająca
ustawodawcy zamknięcie spółek, które od długiego czasy nie wypełniają obowiązku
sprawozdawczego.
W związku z powyższym w dniu 21 maja 2015 r. z gminy Dębno otrzymaliśmy informację o tym, że
w 2002 r, 2003 r. i 2004 r. składano wniosek o upadłość Spółki – wszystkie wnioski zostały
zwrócone. Pozostali akcjonariusze jeszcze nie wypowiedzieli się w przedmiotowej kwestii. W dniu
1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych
ustaw. Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność zapisów rejestru z rzeczywistym
funkcjonowaniem firm i instytucji, które są do niego wpisane. Ustawa ma m.in. uporządkować
wpisy nieprzerejestrowanych oraz tzw. martwych spółek.
W przypadku podmiotów, które w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy nie wykonają, pomimo
wezwań sądu, nałożonych na nie obowiązków (m.in. nie złożą sprawozdań finansowych za 2
kolejne lata obrotowe), będzie obowiązkowo wszczynane z urzędu postępowanie o ich rozwiązanie
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
W związku z powyższym, że KCL „Mój Sklep” S.A. od kilku lat nie składa sprawozdań finansowych
do KRS, istnieje przesłanka do wszczęcia postępowania o jej rozwiązanie bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego.
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11.

12.

13.

Uchwała Nr 317/XXXIV/2013 z dnia 25.04.2013 r. w
sprawie Strategii Rozwoju Gminy Śrem 2013-2020,

Uchwała Nr 422/XLII/2014 z dnia 30.01.2014 r. w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania dla osób objętych programem
wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie doży-wiania”
na lata 2014-2020,

Uchwała Nr 423/XLII/2014 z dnia 30.01.2014 r. w
sprawie ustanowienia wieloletnie-go programu
osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w
zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

W dniu 17 czerwca 2016 r. zostało wysłane pismo do Sądu Rejonowego Poznań , Wydział VIII
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, mające na celu przyspieszenie procesu wykreślenia
przedmiotowej Spółki z KRS.
W dniu 30 czerwca 2017 r. Gmina Jarocin nawiązując do pisma Gminy Śrem z dnia 19 czerwca 2016
r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o
rozpoczęcie procedury na podstawie przepisów 25a-25e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 11 lipca 2017 r. Gmina Kępno również wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
W dniu 24.11.2017 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: „WYKREŚLENIE
WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY”.
W dniu 05.01.2018 r. powyższy wpis stał się prawomocny.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała w realizacji bieżącej.
Działania podejmowane przez gminę każdego roku, mają na celu spełnienie i realizację przyjętych
w strategii celów do realizacji wymienionych w kartach projektów strategicznych. Nadzór nad
realizacją celów wykonywany jest w ramach kontroli zarządczej.
Sposób realizacji uchwały:
W zakresie realizacji uchwały wydano 70 decyzji przyznających pomoc w formie posiłku dla 61
rodzin.
Pomoc w formie posiłku została przyznana dla 142 osób
w tym:
- osób dorosłych 69
- dzieci 73
W podziale na strukturę rodziny przyznano pomoc dla:
- 22 osób samotnych
- 120 osób w rodzinie.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” obowiązywał do dnia
31.12.2018. W związku ze zmianą programu na „Posiłek w szkole i w domu” program nie
obowiązuje.
Uchwała zrealizowana.
W zakresie realizacji uchwały pomocą w formie dożywiania bez konieczności przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego objęto 3 dzieci.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” obowiązywał do dnia
31.12.2018. W związku ze zmianą programu na „Posiłek w szkole i w domu” program nie
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obowiązuje.
Uchwała zrealizowana.
14. Uchwała Nr 424/XLII/2014 z dnia 30.01.2014 r. w
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
doży
wiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim pro-gramem wspierania finan-sowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014 – 2020,

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20
lutego 2014r. poz. 1099 ( weszła w życie 20 lutego 2014r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2014r.)
Sposób realizacji uchwały:
W zakresie realizacji uchwały wydano 54 decyzje przyznające pomoc w formie bonów
żywnościowych dla 44 rodzin tj. 62 osoby w tym 25 dzieci.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” obowiązywał do dnia
31.12.2018. W związku ze zmianą programu na „Posiłek w szkole i w domu” program nie
obowiązuje.
Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 425/XLII/2014 z dnia 30.01.2014 r. w
sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i
wykonania zadania pn.: „Zorganizowanie i nadzór nad
funkcjonowaniem systemu gospodarki komunalnej i
osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z
ewentual. punktami przeładunkowymi”,

Uchwała w trakcie realizacji. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie realizacji zadania
publicznego dotyczącego organizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi.
27 kwietnia 2015 r. Burmistrz Śrem podpisał akt notarialny i objął w imieniu gminy Śrem 2 290
udziałów w „ZGO” Sp. z o.o. w Jarocinie za kwotę 1 500 000 zł.
W 2016 r. Gmina Śrem objęła udziały o wartości 1 500 000 zł, natomiast w 2017 r. planowane
objęcie udziałów o wartości 2 338 000 zł, nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie Gminy
Śrem od objęcia udziałów w ZGO Sp. z o.o. zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 14 listopada 2016 r. do
POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia
gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: „Zorganizowanie i nadzór nad
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych
porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w
Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi”
W ramach porozumienia wybudowano na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych w Mateuszewie punkt przeładunkowy odpadów komunalnych. W miesiącu
listopadzie 2015 r. zakończono II etap prac będących elementem punktu przeładunkowego tzn.
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Mateuszewie 8, funkcjonuje na
terenie wybudowanej stacji przeładunkowej i powstał jako II etap inwestycji.
Koszt budowy: około 433.000,00 zł brutto (352.000,00 netto) całość została sfinansowana ze
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środków własnych ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie
Budowa PSZOK-u obejmowała następujące elementy:
2
 utwardzenie placu kostką brukową ( 2000 m );
 ogrodzenie całej stacji przeładunkowej wraz z Punktem selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
 ustawienie kontenera socjalno-biurowego;
 ustawienie kontenerów do segregacji odpadów niebezpiecznych;
(dwa kontenery stacjonarne z podwójnym dnem na odpady niebezpieczne oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny);
 ustawienie kontenerów otwartych;
(kontenery otwarte na odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, surowce takie jak folia,
karton, styropian opakowaniowy, gruz, odpady zielone);
 ustawienie innych pojemników na odpady takie jak: opakowania
z tworzyw sztucznych, makulaturę, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, pojemniki
na zużyte świetlówki i żarówki, przeterminowane lekarstwa;
 wykonanie systemu monitoringu placu.
Budowa PSZOK-u zakończyła się w październiku 2015 roku. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji
punkt rozpoczął przyjmowanie odpadów w styczniu 2016 roku. Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Mateuszewie przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Śrem
i działa na podstawie Regulaminu.
Mając na uwadze powyższe podpisano aneksy do przedmiotowego Porozumienia:
 Uchwała Nr 21/III/2014 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Aneksu Nr 1 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r.
w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.:
„Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami
ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi”
 Uchwała Nr 169/XVI/2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Aneksu Nr 2 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r.
w sprawie – jak wyżej.
 Uchwała Nr 255/XXVII/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r.
w sprawie- j. w.
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 Uchwała Nr 370/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

16.

17.

18.

19.

Uchwała Nr 444/XLIV/2014 z dnia 27.03.2014 r. w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

Uchwała Nr 447/XLIV/2014 z dnia 27.03.2014 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Binkowo na lata 2014-2020,

Uchwała Nr 448/XLIV/2014 z dnia 27.03.2014 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Grodzewo na lata 2014-2020,

Uchwała Nr 449/XLIV/2014 z dnia 27.03.2014 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wyrzeka na lata 2014-2020,

Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r.
w sprawie - j. w.
Uchwała w trakcie realizacji. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014, poz. 2014.
Przedmiotowy dokument określa terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez mieszkańców gminy Śrem.
W roku 2015 r. tytułem opłat za odpady komunalne uiszczane przez mieszkańców gminy Śrem
wpłynęło 4 418 408,69 zł (plan na 2015 r. – 4 500 000,00 zł).
W 2016 r. wpłynęło 4 602 848,62 zł. (plan na 2016 r. – 4 750 000,00 zł).
W 2017 r. wpłynęło 4.574.662,58 zł (plan na 2017 r. – 4.500.864,00 zł)
W 2018 r. wpłynęło 4.627.845,22 zł (plan na rok 2018 – 4.534.464,00 zł)
Prognozowany plan na rok 2019 wynosi 4.683.076,00 zł
Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
Plan Odnowy Miejscowości Binkowo daje możliwość zgłaszania projektów w konkursach
ogłaszanych w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. W marcu 2015 r. został
ogłoszony konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” i gmina Śrem zgłosiła do konkursu sołectwo
Binkowo – projekt „Budowa boiska sportowego w Binkowie – I etap”: 9 020,57 zł środki z funduszu
sołeckiego, 30 000,00 zł środki z dotacji. Gmina Śrem nie otrzymała dotacji na realizację
powyższego przedsięwzięcia. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać
sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała w trakcie realizacji – aktualnie zrealizowano budowę siłowni plenerowej. Jednym z
warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do
udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości
oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby
corocznie składać sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja. W
lipcu 2016 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej projektu pn. „Wieś może
być piękna, tylko ją pokochaj – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla
mieszkańców Wyrzeki” w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. Gmina otrzymała dotację
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20.

21.

Uchwała Nr 459/XLV/2014 z dnia 24.04.2014 r. w
sprawie przystąpieniu do sporzą-dzęnia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie
Uchwała Nr 464/XLV/2014 z dnia 24.04.2014 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Niesłabin na lata 2014-2020,

22.

Uchwała Nr 465/XLV/.2014 z dnia 24.04.2014 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Dąbrowa na lata 2014-2020,

23.

Uchwała Nr 481/XLVI/2014 z dnia 5.06.2014 r. w
sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii
dla gminy Śrem do roku 2020”,

w wysokości 28 000,00 zł. W ramach projektu wykonano boisko do piłki nożnej, boisko do piłki
siatkowej oraz konserwację stawu na terenie rekreacyjnym w Wyrzece.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W
roku 2017 sołectwo zostało zgłoszone do VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” –
projekt „Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjnosportowe dla mieszkańców Wyrzeki – etap II”. Projekt nie znalazł się na liście projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania.
Uchwała w trakcie realizacji. Obszar opracowania został rozdzielony na dwa tereny (część północną
i część południową). Właściciel uporządkował dane ewidencyjne, a projekt został przekazany do
zaopiniowania i uzgodnienia.Dla części południowej został uchwalony miejscowy plan, który
wszedł w życie z dniem 19.04.2016 r.
Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
25 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Żywe tradycje Niesłabina –
bliskie sercu” dotyczący doposażenia świetlicy wiejskiej. Wniosek złożony w ramach konkursu
„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Projekt nie znalazł się na liście projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie
składać sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja. W
2014 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dąbrowskie wianki – powrót do
tradycji” w II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Projekt został
zakwalifikowany do realizacji i 20 października 2014 r. została podpisana umowa o udzieleniu
pomocy finansowej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Śrem. Gmina Śrem
otrzymała dotację w kwocie 2755,11 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup namiotu
plenerowego, zestawy ławek i stołów oraz baner promujący sołectwo Dąbrowa.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała przyjmuje dokument „SEAP”, który jest wymagany od
członków Porozumienia Burmistrzów. Porozumienie Burmistrzów to wyjątkowa, oddolna
inicjatywa, która z powodzeniem mobilizuje lokalne władze do opracowywania planów działania i
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24.

25.

kierunkowania przedsięwzięć inwestycyjnych na łagodzenie zmian klimatycznych. Głównym celem
porozumienia jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 roku
W roku 2018 sporządzono raport z realizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla
gminy Śrem do roku 2020” w latach 2014-2017, do którego opracowania w ramach
sprawozdawczości sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów są zobowiązani. Raport zawierał
informacje na temat:
1. Strategii ogólnej – prezentował informację dotyczące zmiany w zakresie strategii miasta,
przydzielonych zasobów ludzkich do realizacji SEAP oraz środków finansowych.
2. Inwentaryzacji emisji – zawierał informację o wielkości zużycia energii oraz emisji CO 2.
3. Planu działań – przedstawiał stan realizacji działań oraz ich efekty.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9
lipca 2014r. poz. 3983 (weszła w życie 24 lipca 2014r. )
Sposób realizacji uchwały:
W zakresie uchwały wydano 11 decyzji przyznających wsparcie w formie zasiłku celowego na zakup
żywności dla 8 osób dorosłych.

Uchwała Nr 500/XLVII/2014 z dnia 26.06.2014 r. zm.
uchwałę w sprawie pod-wyższenia kryterium dochodowego
uprawniają-cego
do
przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w
zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020,
Uchwała Nr 537/L/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nochowo na co było warunkiem członkostwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Plan
lata 2014-2020,
Odnowy Miejscowości Nochowo daje możliwość zgłaszania projektów w konkursach ogłaszanych
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
W marcu 2015 r. został ogłoszony konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” i gmina Śrem zgłosiła do
konkursu sołectwo Nochowo – projekt „Nochowskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Coś dla
dziatek i dla dziadków”:
- Budowa drewnianej altany – 24 508,80 zł środki z funduszu sołeckiego,
- Budowa placu zabaw – 30 000,00 zł środki z dotacji.
6 lipca 2015 r. została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej pomiędzy
Województwem Wielkopolskim i Gminą Śrem. Przedmiotem umowy było udzielenie z budżetu
Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
współfinansowanie projektu pn. „Nochowskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Coś dla dziatek i
dla dziadków”. Na terenie gminnym oddanym w zarząd zwykły sołectwu Nochowo powstała
drewniana altana za kwotę 24 157,20 zł (środki z funduszu sołeckiego) oraz plac zabaw o wartości
27 970,20 zł. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z
działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. Sołectwo w roku 2017 zostało zgłoszone do VII edycji konkursu „ Pięknieje
Wielkopolska Wieś” – projekt „Nochowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe. Coś dla dziatek i dla
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dziadków”. Projekt nie otrzymał dofinansowania.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Uchwała Nr 55/VI/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Uchwała w trakcie realizacji. Projekt planu na etapie opiniowania i uzgodnień.
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tesiny”
Uchwała Nr 88/VIII/2015 z dnia 11.06.2015 r.
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzymysław Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
na lata 2015-2020”,
Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 89/VIII/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-wości Szymanowo Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
na lata 2015-2020”,
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 104/IX/2015 z dnia 09.07.2015 r. w sprawie Uchwała w trakcie realizacji.
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania Obligacje zostały wyemitowane, ich wykup nastąpi do 2024 r., zgodnie z terminami określonymi
i wykupu,
w uchwale.
Uchwała Nr 123/XII/2015 z dnia 18.09.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Uchwała Nr 117/XII/2015 z dnia 18.09.2015 r. w sprawie Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 424/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
zagospodarowania
przestrzennego
obszarów
położonych w Śremie
Uchwała Nr 130/XIV/2015 z dnia 29.10.2015 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
Kadzewo na lata 2015-2020”,
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 131/XIV/2015 z dnia 29.10.2015 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
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32.

33.

34.

35.

36.

sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
Pełczyn na lata 2015-2020”,
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W 2018 r. udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie przy następujących obiektach:
Uchwała Nr 133/XIV/2015 z dnia 29.10.2015 r.
1. budynek kościoła p.w. św. Wojciecha w Dalewie – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu
Wojciecha w Dalewie,
postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace
2. budynek kościoła farnego p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie przy ul. Farnej 9 – Parafia
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie,
dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
3. budynek kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Mórce –
zabytków,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Mórce .
Uchwała Nr 148/XV/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie Uchwała jest podstawą do brania udziału przez sołectwo w konkursach organizowanych przez
zgłoszenia sołectwa Dalewo do Programu „Wielkopolska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa
Odnowa Wsi 2013-2020”,
Wsi”. Następnym etapem było przyjęcie przez zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości i
zatwierdzenie go przez Radę Miejską w Śremie.
Uchwała Nr 175/XVIII/2016 z dnia 25.02.2016 r. w Uchwała w trakcie realizacji.
sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika 19 stycznia 2016 r. w Śremie, z inicjatywy osób związanych ze Stowarzyszeniem „Komitet
Witolda Pileckiego,
Obywatelski w Śremie”, zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Witolda Pileckiego. 21
stycznia 2016 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika Witolda Pileckiego wystąpił z wnioskiem o
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Witolda Pileckiego. Celem
tej inicjatywy obywatelskiej jest wzniesienie na terenie Parku Śremskich Odlewników przy Alei
Katyńskiej monumentu, poświęconego postaci Witolda Pileckiego. Wolą inicjatorów tego
przedsięwzięcia jest upamiętnienie w ten sposób uczestnika wojny 1920 roku, bohatera Wojny
Obronnej 1939 roku, Polskiego Państwa Podziemnego oraz antykomunistycznego podziemia po
1944 roku. W styczniu 2018 r. wystosowano pismo do Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN
z prośbą o wydanie opinii w sprawie projektu budowy pomnika rtm. Witolda Pileckiego. Projekt
został sporządzony przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski w Śremie. Zaproponowany projekt
upamiętnienia postaci otrzymała negatywną opinię z uwagi na kontrowersyjną formę.
Uchwała Nr 177/XVIII/2016 z dnia 25.02.2016 r. w Uchwała zrealizowana. Realizacja projektu została zakończona.
sprawie przystąpienia gminy Śrem do partnerstwa z Całkowity koszt realizacji projektu: 385 129,96zł, w tym kwota wkładu własnego 40 008zł.
powiatem śremskim w realizacji projektu w ramach Osiągnięty został cel główny projektu poprzez wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla
Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych i ich
7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe otoczenia społecznego.
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i Projekt skierowany był do opiekunów osób zależnych oraz osób niesamodzielnych
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37.

38.

ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego i niepełnosprawnych, łącznie wzięło w nim udział 70 osób. Realizacja działań w ramach projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- miała na celu zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług społecznych w tym usług
2020,
opiekuńczych i asystenckich w gminie Śrem oraz podniesienie wiedzy i rozwój umiejętności
opiekunów osób niesamodzielnych poprzez stworzenie katalogu środowiskowych form wsparcia w
postaci specjalistycznego poradnictwa indywidualnego i grupowego opartego na jednostkowych
potrzebach. Podczas trwania projektu zrealizowano szereg warsztatów edukacyjnych takich jak:
kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej, dietetyka, podstawowa pielęgnacja osoby
przewlekle chorej, warsztaty kreatywne, warsztaty geriatryczne, wsparcia społecznego i
instytucjonalnego oraz grupy wsparcia. Istotnym elementem projektu była organizacja usług
opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania. Z usługi tej skorzystało 39 osób, w tym 5
dzieci. Inicjatywą po raz pierwszy realizowaną na terenie naszej gminy była opieka wytchnieniowa
tj. zastępcza opieka na czas odpoczynku osób, które na co dzień opiekują się osobą zależną. Ze tej
formy wsparcia skorzystało 9 osób, w tym 4 dzieci.
Ważną inicjatywą było też Centrum Dialogu i Motywacji, utworzone w ramach projektu, które
oferowało bezpłatne poradnictwo udzielane przez psychologa, animatora, specjalistę pracy
socjalnej oraz specjalistę ds. reintegracji społecznej. Działalność Centrum jest kontynuowana także
po zakończeniu projektu. Osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i ich opiekunowie mogą
skorzystać z poradnictwa specjalistycznego.
Uchwała Nr 179/XVIII/2016 z dnia 25.02.2016 r. w Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 1638 z dn. 29.02.2016 r. – w trakcie
sprawie wieloletniego programu gospodarowania realizacji.
mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016- - Wykonano cały plan remontów i modernizacji budynków przewidziany w 2018 r.
2020,
- Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki czynszowej Burmistrz Śremu określił w zarządzeniu nr
25/2018 z dn. 5.03.2018 r. stawki czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale
socjalne, które obowiązują od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.
- W 2018 r. zwolniło się 25 lokali. 17 lokali przeznaczonych do ponownego zasiedlenia. 8 lokali
znajduje się w budynkach przeznaczonych do opróżnienia.
- Wartość odprawowego zadłużenia poprzez świadczenie zastępcze w 2018 r. wyniosło 27 650,000
zł
Uchwała Nr 181/XVIII/2016 z dnia 25.02.2016 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
Dalewo na lata 2016-2020,
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
22 marca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „ Boisko sportowe w Dalewie
– sport, tradycja, rozrywka – coś dla każdego” w ramach VI edycji konkursu Pięknieje wielkopolska
wieś dotyczący budowy drewnianej altany oraz placu zabaw w Dalewie. Projekt nie znalazł się na
liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby
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39.

40.

corocznie składać sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 188/XIX/2016 z dnia 24.03.2016 r. w Uchwała w trakcie realizacji.
sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Zapisy uchwały stanowią podstawę do podejmowania kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego
budżetu obywatelskiego;
Śremu.
Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu gminy Śrem, o
wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy gminy Śrem wskutek głosowania.
Projekty dzieli się na trzy kategorie: lokalne wiejskie, lokalne miejskie i ogólnogminne, z podziałem
środków:
50% - na projekty o charakterze lokalnym dla obszaru wiejskiego,
25% - na projekty o charakterze lokalnym dla obszaru miejskiego,
25% - na projekty o charakterze ogólnogminnym.
W 2018 roku zrealizowano projekty złożone i wybrane przez mieszkańców w 2017 roku. Pula
środków BO wynosiła 700 000 zł:
 Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce, Śrem, aut. Małgorzata Frąckowiak
 Przyjazny Ogród Życzliwości, Śrem, aut. Joanna Klupś
 Boisko Piłkarskie ze sztuczną trawą, Bodzyniewo, aut. Maciej Gendek
W 2018 roku prowadzono konsultacje kolejnej edycji BOŚ. Pula środków wynosiła 800 000 zł. W
czerwcu mieszkańcy gminy Śrem składali projekty. We wrześniu odbyło się głosowanie, któremu
poddano 12 projektów pozytywnie zweryfikowanych. Do realizacji w 2019 roku wybrano projekty:
 Sportowa szkoła, aut. Dominik Sworowski
 Budowa boiska do siatkówki oraz strefy ćwiczeń street workout z trampoliną ziemną przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Śremie, aut. Łukasz Czekała
 Mechlin takie ma zwyczaje, że o szóstej rano wstaje, pije kawę, je placusia, na siłowni
spala brzusia! aut. Stanisław Ratajczak
Uchwała Nr 191/XIX/2016 z dnia 24.03.2016 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Jednym z warunków uczestnictwa w programie „Wielkopolska
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Odnowa Wsi 2013-2020” i dopuszczeniem do udziału w konkursach jest ustalenie i przyjęcie przez
Psarskie na lata 2016- 2020;
zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego konsekwentne wdrażanie i aktualizacja.
22 marca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „ Wypoczywamy zdrowo i
wesoło od juniora do seniora” w ramach VI edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś dotyczący
budowy drewnianej altany, budowy siłowni zewnętrznej oraz montażu koszy na śmieci, psich stacji
oraz ławek z oparciem. Projekt nie znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do
dofinansowania.
26 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

sołectw” o dofinansowanie projektu „Psarskie – Jedyna Tak Innowacyjna Wieś”. Projekt dotyczył
doposażenia terenu rekreacyjnego w Psarskim. Projekt nie znalazł się na liście projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania.
Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać sprawozdanie z działalności, które
następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 200/XXI/2016 z dnia 28.04.2016 r. w Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 425/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsi Psarskie,
Uchwała Nr 201/XXI/2016 z dnia 28.04.2016 r. w
sprawie przystąpienia do sporzą-dzęnia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w miejscowościach: Łęg, Mechlin, Mórka i
Pysząca
Uchwała Nr 204/XXI/2016 z dnia 28.04.2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Grzymysław na lata 2015-2020,

Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 440/XLV/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Rada Miejska
w Śremie uchwaliła miejscowy plan.

14 kwietnia 2016 r. Gmina Śrem złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych". Wniosek znalazł się na liście rankingowej jednak z uwagi na ilość środków przyznanych
Województwu Wielkopolskiemu nie otrzymał dofinansowania. W roku 2018 przewiduje się dalszy
etap budowy odcinka drogi w Grzymysławiu. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie
składać sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 210/XXI/2016 z dnia 28.04.2016 r. w Uchwała w trakcie realizacji.
sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich Obligacje zostały wyemitowane i ich wykup nastąpi do 2026 r., zgodnie z terminem określonym w
zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu
uchwale.
Uchwała Nr 224/XXIII/
2016 z 30.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych we wsi
Zbrudzewo
Uchwała Nr 227/XXIII/2016 z 30.06.2016 r. w sprawie
współdziałania z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w celu zapewnienia kompleksowych
dostaw gazu ziemnego;

Uchwała zrealizowana. Miejscowy plan dla I etapu został uchwalony uchwałą Nr 371/XL/2017 z
dnia 23 listopada 2017 r. natomiast etap II został uchwalony uchwałą Nr 426/XLIV/2018 Rady
Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała stanowi podstawę do współdziałania z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego. Aktualnie gmina Śrem nie podjęła współpracy w opisywanym zakresie.
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Uchwała Nr 228/XXIII/
2016 z 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
do realizacji projektu Aktywni w Śremie – integracja i
aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.1.
Aktywna Integracja, Pod-działanie 7.1.2. Aktywna
Integracja – projekty konkursowe, w ramach konkursu
nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15;

Uchwała w trakcie realizacji
O
Aktywni w Śremie – integracja i aktywizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oferta projektu jest skierowana do mieszkańców Gminy Śrem w wieku aktywności zawodowej,
doświadczających problemów osobistych i rodzinnych w szczególności przeżywających trudności
mieszkaniowe, znajdujących się w kryzysach psychicznych oraz osoby młode do 30 r. ż.
doświadczających trudności w wejściu lub powrocie na rynek pracy;

Koszty realizacji w okresie rozliczeniowym: 263.386,89 zł
Realizowane działania:
 Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy w Śremie – 2 edycje, udział 25 osób;
 Program Klubu Integracji Społecznej (warsztaty z zakresu reintegracji społecznozawodowej) – 37 osób;
 Podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo poprzez udział
w szkoleniach zawodowych – 30 osób;
 Skierowania na staż zawodowy – 23 osoby.
Uchwała Nr 229/XXIII/
Uchwała straciła moc 31 grudnia 2018 r. Organizacje, które realizowały zadania wieloletnie złożyły
2016 z 30.06.2016 r. w sprawie wieloletniego programu sprawozdania w terminie i rozliczyły się z wydatkowanej dotacji. Szczegóły dotyczące zadań
współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi wieloletnich zostały opisane w sprawozdaniu z rocznego programu współpracy gminy Śrem z
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2018 r.
publicznego na lata 2017 – 2018;
Uchwała Nr 238/XXIV/2016 z dnia 25.08.2016 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Program jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się
sprawie „Programu ochrony środowiska dla gminy Śrem o przyznanie zewnętrznych środków pomocowych na realizację określonych w nim zadań.
na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”;
Uchwała Nr 242/XXVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 441/XLV/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Rada Miejska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Śremie
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51.

Uchwała Nr 247/XXVI/2016 z dnia 29.09.2016 r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Śrem do 2020 roku,

Gmina Śrem prowadziła wielowymiarowe działania w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie.
Wszystkie podejmowane inicjatywy wpisywały się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2020 roku. Nadrzędnym celem
powyższego programu jest podniesienie efektywności oraz skuteczności działań podejmowanych
przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie w minionym roku po raz kolejny przyłączył się do udziału w
dwóch kampaniach międzynarodowych:
19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży
W ramach kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zaangażował w jej realizację lokalne
instytucje. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło warsztat dla dzieci i młodzieży
„Przemoc ma twarz”, a także warsztat dla rodziców zastępczych oraz biologicznych „Dom bez
przemocy”. Poza tym kuratorzy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie przeprowadzili
dyżury w zakresie problemu przemocy w rodzinie w okresie 13-19 listopada 2018r. Dzieci będące
podopiecznymi Fundacji Familia wykonały także plakat manifestujący zakaz przemocy wobec dzieci
i młodzieży. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie przekazał przedszkolom i szkołom z
terenu gminy Śrem materiały edukacyjne dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, w celu
przeprowadzenia przez wychowawców, pedagogów, psychologów działań profilaktycznych. Poza
tym asystenci rodziny przeprowadzili pogadanki z rodzicami z zakresu profilaktyki wykorzystywania
seksualnego dzieci.
16 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży
W związku z realizacją kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie propagował akcję podczas
Gali Wolontariatu w dniu 5 grudnia 2018r. poprzez przypinanie białych wstążek wszystkim
obecnym mężczyznom. Przeprowadzono również kampanię informacyjną „Przemoc-Nie bądź
obojętny” na terenach wiejskich gminy Śrem w okresie trwania kampanii. Do akcji przyłączyli się
także partnerzy m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w okresie 26-29.11.2018r.
przeprowadziło warsztat dla młodzieży pt. „Trening powstrzymywania agresji i złości”. Tymczasem
kuratorzy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie przeprowadzili dyżury w dniach 3-7
grudnia w godz. 9.00-13.00 w zakresie poradnictwa dotyczącego praw kobiet.
Grupa wsparcia:
W roku 2018 przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie funkcjonowała grupa wparcia dla osób
doświadczających lub zagrożonych przemocą. Z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób. Były to
kobiety, w większości w wieku produkcyjnym tj. 26-65 r.ż., zamieszkujące z parteramidomniemanymi sprawcami przemocy.
Poradnictwo
W związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” instytucje publiczne zajmujące się realizacją
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powyższej procedury udzielają wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w zakresie
poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego oraz
rodzinnego. Wśród osób dotkniętych przemocą problem ten dotyczył 89 kobiet, 9 mężczyzn i 150
dzieci. Powyższe osoby objęto wsparciem w formie poradnictwa: medycznego-23 osoby,
psychologicznego-108 osób, prawnego- 32 osoby, socjalnego- 107 osób oraz zawodowego i
rodzinnego- 107 osób.
Działalność projektowa
W roku 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie realizował projekt „Śrem dla rodzinyzintegrowane działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu przemocy”.
Główny cel projektu przewidywał zwiększenie oraz poprawę jakości działań zapobiegających
przemocy w rodzinie. Istotą projektu było ograniczenie problemu przemocy i skutków
jej stosowania poprzez prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania m.in. prawidłowych metod
wychowawczych, odpowiednich postaw wobec przemocy oraz nabycie kompetencji społecznych.
Działania zostały skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności do rodzin z
dziećmi.
Zorganizowano konferencję, w której uczestniczyło łącznie 308 osób, w tym 164 specjalistów.
Podczas wydarzenia poruszono wiele kwestii dotyczących wspierania rodziny, zagrożeń dzieci
i młodzieży, a także samej procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ponadto przeprowadzono w szkole dla klas V i VI zajęcia profilaktyczne pt. „Przeciw przemocy”. W
zajęciach wzięło udział łącznie 500 uczniów. Współprace w tym zakresie podjęło 12 szkół
podstawowych z terenu gminy Śrem. W ramach tego zadania uzupełniono w szkołach Kąciki
Prawne (utworzone w 2017r. w związku z realizacją projektu „Profilaktyka ma znaczeniewielowymiarowe działania gminy Śrem w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie”) poprzez
zakup dodatkowych publikacji ogólnodostępnych dla nauczycieli i uczniów danej szkoły.
Uzupełniono tym samym 11 istniejących kącików jak i utworzono 1 dodatkowy Kącik Prawny.
Działanie to pozytywnie wpłynęło na upowszechnienie wśród uczniów publikacji związanych z
bezpieczeństwem oraz prawami dziecka. Ponadto przeprowadzono 12 dyżurów specjalisty z
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w szkołach
podstawowych. W sumie dyżurujący specjaliści odbyli 24 godziny poradnictwa.
W ramach prowadzonego projektu zorganizowano spektakle profilaktyczne pt. „Bulwar sztuki”
dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Przeprowadzone spektakle, poprzez sztukę,
ostrzegały dzieci przed zagrożeniami dotyczącym alkoholizmu, narkomanii, przemocy oraz agresji
w domu i w szkole, a także poruszały kwestie dotyczące budowania pozytywnych relacji
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międzyludzkich w oparciu o system wartości. W sumie odbyło się 8 spektakli, w których
uczestniczyło 802 dzieci. Inicjatywa przyczyniła się do zwiększenia przedsięwzięć dedykowanych
dzieciom i młodzieży w obszarze przeciwdziałania przemocy w zakresie właściwych wzorców
wolnych od przemocy. Ponadto dzięki oszczędnościom, które powstały przy realizacji powyższego
działania udało się zorganizować dodatkowo 3 spotkania słowno-muzyczne pt. „Nałogi droga
donikąd”, które nawiązywało do tematu uzależnień.
Kolejnym zadaniem projektu było zorganizowanie kampanii społecznej o zasięgu gminnym
„Przemoc-Nie bądź obojętny”. W związku z tym przeprowadzono lokalną akcje informacyjną w
mediach oraz na terenie instytucji i podmiotów poprzez zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz
rozpowszechnianie ulotek i plakatów z numerem Telefonu Zaufania oraz informacją o miejscach,
gdzie osoby dotknięte problemem przemocy mogą zgłosić zajście oraz uzyskać wsparcie. To
działanie ugruntowało wiedzę mieszkańców gminy na temat oferty wsparcia dla dzieci i rodzin. W
sumie rozpowszechniono 2285 ulotek i plakatów, zawarto 4 porozumienia z przedstawicielami
lokalnej prasy w kwestii zamieszczenia ogłoszeń w ramach prowadzonej kampanii. Ponadto w
ramach działania zorganizowano piknik rodzinny dla rodzin z dziećmi, podczas którego
rozpowszechniano materiały promujące daną kampanię. Poza tym podczas pikniku zorganizowano
dla uczestników wiele atrakcji i animacji, których zadaniem było promowanie rodzinnego
spędzania czasu wolnego na zasadzie aktywności i zdrowej rywalizacji. Podczas pikniku rodzice
mogli zasięgnąć bezpłatnych porad specjalistów m.in. pracowników socjalnych, asystentów
rodziny, psychologów, terapeutów, mediatora, strażników miejskich.
Dzięki warsztatom interdyscyplinarnym „Jak chronić dziecko przed przemocą” specjaliści pracujący
w zakresie wsparcia rodziny zdobyli wiedzę z zakresu zapobiegania przemocy wobec dzieci.
Eksperci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadzili 2 warsztaty pt. "Interwencja w przypadku
przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka". W warsztatach uczestniczyło 40 specjalistów
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. pedagodzy, psycholodzy,
pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy oraz inni specjaliści działający na rzecz dzieci. W
związku z udziałem specjalistów w warsztatach zawarto 11 porozumień o współpracy z lokalnymi
podmiotami.
W związku z przeprowadzeniem w Szkołach Rodzenia spotkań edukacyjnych pt. „Wyzwania
rodzicielstwa” zwiększono działania wspierające przyszłych rodziców. Edukacja rodziców polegała
na omówieniu treści dotyczących budowania więzi z dzieckiem, wyzwań związanych z
rodzicielstwem, potrzeb emocjonalnych małego dziecka. Dodatkowo przekazywano informację
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dotyczącą oferty wsparcia jaką proponuje Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy.
Przeprowadzono w sumie 5 spotkań edukacyjnych w Szkole Rodzenia Szpitala Powiatowego im. T.
Malińskiego w Śremie oraz w Szkole Rodzenia Natura. W zajęciach uczestniczyły 102 osoby
oczekujące na urodzenie dziecka. Działanie stanowiło kompleksowe uzupełnienie oferty szkół
rodzenia działających na terenie miasta.
Istotnym działaniem było również funkcjonowanie Telefonu Zaufania, który umożliwia kontakt ze
specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Osoby dzwoniące pod bezpłatny numer 800302307 mogły zasięgnąć fachowej porady z zakresu
różnych aspektów przemocy (zarówno osoby jej doświadczające jak i świadkowie tego zdarzenia).
To działanie zapewniło dostęp do specjalistycznego poradnictwa i informacji na temat zjawiska
przemocy w rodzinie. W ramach Specjalistycznego Poradnictwa Telefonicznego w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Śremie funkcjonują dwa numery tj. Całodobowy Telefon Zaufania 800 302 307 i
Całodobowy Telefon Interwencyjny 664 179 076. Jeden z nich funkcjonuje na zasadach telefonu
zaufania, a drugi pełni funkcję interwencyjną w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Liczba osób
korzystających ze Specjalistycznego Poradnictwa Telefonicznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Śremie wyniosła 119.
Ponadto w ramach realizacji danego projektu podjęto szeroką współpracę z instytucjami
i placówkami zajmującymi się wspieraniem rodziny oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. O
czym dowodzą zawarte porozumienia o współpracy, które zawarto w trakcie realizacji powyższego
projektu. Wszystkie przeprowadzone działania i założone rezultaty, które udało się osiągnąć,
przyczyniły się do pogłębienia wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w
rodzinie oraz metod wychowawczych bez przemocy, jak i oferty wsparcia dostępnej na terenie
gminy Śrem dla osób dotkniętych problemem przemocy. Zadaniem projektu było zapewnienie
wsparcia i ochrona rodzin z dziećmi. Tymczasem zabezpieczenie rodzin wymaga odpowiedniej
świadomości społecznej na temat przemocy. Istotną rolę odgrywają tu specjaliści bezpośrednio
pracujący z rodzinami, którzy powinni posiadać wiedzę z zakresu zagrożeń ale też odpowiedniego
reagowania w sytuacji kryzysowej, gdy dobro dziecka i rodziny jest zagrożone. Dzięki działaniom
przeprowadzonym w trakcie realizacji projektu udało się poszerzyć wiedzę specjalistów
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz wspierania rodziny. Wiele treści
skierowanych było także do rodziców, którzy dzięki temu pozyskali wiedzę z zakresu metod
wychowawczych bez przemocy, ale i budowania właściwej relacji z dzieckiem unikającej postawy
dominującej. Uzmysłowiono rodzicom realia współczesnego świata dzieci i młodzieży, co umożliwi
opiekunom odpowiednie rozpoznanie potrzeb swojego dziecka jak i problemów z którymi się
zmaga a dalej właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
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52.

53.

Uchwała Nr 262/XXVIII/2016 z dnia 24.11.2016 r. w
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Śrem
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

Głównym podmiotem realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest
Zespół Interdyscyplinarny w Śremie.
Strategicznym zadaniem Zespołu, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, jest koordynowanie działań podejmowanych przez podmioty realizujące procedurę
„Niebieskie Karty” oraz działanie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym
Zm. Uchwała Nr 342/XXXVI/2017 z dnia 27.07.2017 r.
podejmowanie aktywności w środowisku dotkniętym problemem przemocy, a także promowanie
postaw i działań antyprzemocowych. W minionym roku odbyło się 15 posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego w Śremie.
1)Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny w Śremie powołuje grupy
robocze. Ich zadaniem jest tworzenie i realizowanie planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowania sytuacji danych rodzin oraz dokumentowania
podejmowanych działań i ich efektów.
W roku 2018r. powołano 50 Grup Roboczych, a w całym okresie sprawozdawczym pracowało 108
grup roboczych. Od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. odbyły się 344 posiedzenia grup
roboczych. Wsparciem było objętych 395 osób w tym 120 kobiet, 125 mężczyzn i 150 dzieci. W
każdej grupie roboczej uczestniczył pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. W
ponad połowie spraw uczestniczyli także dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Śremie oraz
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie.
Od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w
Śremie wpłynęło 70 „Niebieskich Kart” w związku z podejrzeniem występowania przemocy w
rodzinie. Wśród nich 40 wszczęli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji , 25 pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, 4 pracownicy oświaty, 1 procedura została wszczęta przez
przedstawiciela służby zdrowia.
W ramach prowadzonej procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych
sporządzili 34 formularze „Niebieska Karta-C”, a także 23 formularze „Niebieska Karta-D”. Ponadto
w roku 2018r. zakończono 51 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 36 osób z tytułu ustania
przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidulanego planu pomocy, a 15 z tytułu
rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
Uchwała Nr 272/XXIX/2016 z dnia
W trakcie realizacji.
22.12.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych Przyznano pomoc 101 osobom w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczych, którym przyznano 25 042 godziny usług. Cena jednej godziny usług opiekuńczych:
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz usługi opiekuńcze: 22,50 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze: 26,71 zł.
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
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zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

54.

55.

56.

57.

58.

Uchwała Nr 275/XXIX/ 2016 z dnia 22.12.2016 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Projekt miejscowego planu został przekazany do ponownych
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego uzgodnień.
planu zagospodarowania przestrzennego tere
nów położonych w prawo- i lewobrzeżnej części miasta
Śrem;
Uchwała Nr 281/XXX/2017 z dn. 26.01.2017 r. w Uchwała zrealizowana.
sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i Przestała obowiązywać w związku z przyjęciem uchwały Nr 400/XLII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeńw sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o.urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 22018 - 2021.
na lata 2017- 2019
Uchwała Nr 286/XXX/2017 z dn. 26.01.2017 r. w Uchwała będzie podstawą do brania udziału przez sołectwo w konkursach organizowanych przez
sprawie zgłoszenia sołectwa Krzyżanowo do Programu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Wsi”. Następnym etapem było przyjęcie przez zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości i
zatwierdzenie go przez Radę Miejską w Śremie.
Uchwała Nr 290/XXX/2017 z dn. 26.01.2017 r. w
sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających
rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF
Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś
Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3 Usługi
społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Uchwała w trakcie realizacji.
Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą
na terenie MOF Poznania” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt bezpośrednio realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie w okresie od 01
marca 2017 r. do 29 lutego 2020 r. Wartość projektu dla gminy Śrem wynosi 1 660 862,31 zł, w
tym kwota dofinansowania wynosi 1 577 754,66 zł. Koszty realizacji w okresie rozliczeniowym:
255.912,95 zł
Realizowane działania:
Asysta rodzinna - trzech asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu obejmowało
wsparciem 29 rodzin, 126 osób;
Poradnictwo specjalistyczne w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa
dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty zakresie terapii
indywidualnej/ par/małżeńskiej/rodzinnej oraz psychiatry – łącznie zrealizowano 1056 godzin
poradnictwa, z którego skorzystało 265 osób;
Uchwała Nr 294/XXXI/2017 z dn. 23.03.2017 r. Uchwała w trakcie realizacji.
zmieniająca uchwałę w sprawie prze-prowadzania Konsultacje są prowadzone w formie elektronicznej poprzez stronę budzetobywatelski.srem.pl. W
konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego
2018 roku zrealizowano projekty złożone i wybrane przez mieszkańców w 2017 roku. Pula środków
BO wynosiła 700 000 zł:
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59.

Uchwała Nr 295/XXXI/2017 z dn. 23.03.2017 r. w
sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego
z dn. 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie
Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska
dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi
zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w
Gaju;

 Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce, Śrem, aut. Małgorzata Frąckowiak
 Przyjazny Ogród Życzliwości, Śrem, aut. Joanna Klupś
 Boisko Piłkarskie ze sztuczną trawą, Bodzyniewo, aut. Maciej Gendek
W 2018 roku prowadzono konsultacje kolejnej edycji BOŚ. Pula środków wynosiła 800 000 zł. W
czerwcu mieszkańcy gminy Śrem składali projekty. We wrześniu odbyło się głosowanie, któremu
poddano 12 projektów pozytywnie zweryfikowanych. Do realizacji w 2019 roku wybrano projekty:
 Sportowa szkoła, aut. Dominik Sworowski
 Budowa boiska do siatkówki oraz strefy ćwiczeń street workout z trampoliną ziemną przy
Szkole Podstawowej nr 5 w Śremie, aut. Łukasz Czekała
 Mechlin takie ma zwyczaje, że o szóstej rano wstaje, pije kawę, je placusia, na siłowni
spala brzusia! aut. Stanisław Ratajczak
Przyjęcie treści kolejnego aneksu do porozumienia podyktowane było koniecznością
uporządkowania i aktualizacji zapisów dotyczących sposobu rozliczeń i partycypacji sygnatariuszy
porozumienia w całkowitych kosztach utrzymania schroniska. Powyższe związane jest również z
wystąpieniem z końcem 2016 r. gminy Kórnik z porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia
2004 r.
Dotychczasowe zasady rozliczania kosztów bieżącego utrzymania schroniska, z uwagi na dużą
liczbę uczestników porozumienia oraz szczegółowość i złożoność rozliczeń, potęgowały liczne
korekty tychże rozliczeń, co w konsekwencji znacznie utrudniało i wydłużało terminowe rozliczanie
się gminy Śrem z pozostałymi uczestnikami porozumienia.
Zgodnie z zasadami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, uczestnicy porozumienia od kwietnia 2017
r. partycypują w kosztach modernizacji i rozbudowy Schroniska według zasady procentowej,
ustalonej na podstawie liczby mieszkańców danej gminy:
- gmina Śrem 31 %,
- gmina Książ Wlkp. 6 %,
- gmina Dolsk 4 %,
- gmina Brodnica 4 %,
- gmina Czempiń 8 %,
- miasto Kościan 18 %,
- gmina Kościan 12 %,
- gmina Krobia 10 %,
- gmina Krzywiń 7 %,
Na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Międzygminnego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju” w 2018 r. przeznaczono 577 410,00 zł, z czego:
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- środki własne to 178 997,10 zł,
- środki powierzone to 398 412,90 zł;

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Uchwała Nr 304/XXXII/2017 z dn. 27.04.2017 w sprawie Uchwała w trakcie realizacji.
przyjęcia Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na Śremski Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 realizowany jest w gminie Śrem zgodnie
lata 2017- 2019;
z celami szczegółowymi Programu:
 wzmocnienie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny;
 wspieranie rodzin przeżywających kryzysy, w tym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej;
 zintensyfikowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej;
 integracja i rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej i doskonalenie kompetencji służb
działających w obszarze rodziny.
Uchwała Nr 306/XXXII/2017 z dn. 27.04.2017 w sprawie chwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 449/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Miejska
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
przy ul. Leśnej w Nochowie;
Uchwała Nr 307/XXXII/2017 z dn. 27.04.2017 w sprawie Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 426/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych
w Lucinach i Mechlinie;
Uchwała Nr 308/XXXII/2017 z dn. 27.04.2017 w sprawie Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 448/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
na obszarze „Helenki” w Śremie
Uchwała Nr 312/XXXII/2017 z dn. 27.04.2017 w sprawie Uchwała zrealizowana. Postępowanie przetargowe zostało zakończone. Umowy na zakup energii
współdziałania z innymi jednostkami samorządu elektrycznej zostały zawarte.
terytorialnego w celu grupowego zakupu energii
elektrycznej;
Uchwała Nr 320/XXXIII/2017 z dnia 8.06.2017r. w Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 471/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego października 2018 r. uchwalony został miejscowy plan.
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w Dalewie, Niesłabinie, Orkowie i Psarskim;

O

N

N

N

N

N

Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018 | 95

Uchwała Nr 322/XXXIII/2017 z dnia 8.06.2017r. w Do 31 grudnia 2018 r. na podstawie zawartych mów zostały realizowane zadania publiczne. Każda
66. sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacja zobowiązana była po zakończeniu realizacji zadania przedłożyć sprawozdanie, w
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami którym określone zostały osiągnięte rezultaty oraz dane nt. wydatkowania dotacji.
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok
67. Uchwała Nr 323/XXXIII/2017 z dnia 8.06.2017r. w Uchwała w trakcie realizacji.
sprawie przyjęcia Śremskiego Programu na rzecz osób Zgodnie z celem strategicznym: Poprawa jakości życia osób w wieku powyżej 60 roku życia i
starszych na lata 2017 - 2025;
dostępności usług poprzez dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności,
wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie pozytywnego obrazu seniorów.
Gmina Śrem złożyła wniosek o dofinansowanie działań na Klub Senior + w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.
Uchwała Nr 329/XXXIV/2017 z dnia 29.06.2017 r. Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 448/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada
68. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych na obszarze
„Helenki” w Śremie;
Uchwała Nr 330/XXXIV/2017 z dnia 29.06.2017 r. w Uchwała straciła moc na mocy uchwały Nr 452/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28
69. sprawie Planu gospodarki nisko-emisyjnej gminy Śrem; czerwca 2018 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem”.
70.

71.

72.

73.

Uchwała Nr 332/XXXIV/2017 z dnia 29.06.2017 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Plan Odnowy Miejscowości przygotowany na potrzeby Programu
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozwoju Obszarów Wiejskich, obowiązuje do 2020 r. Plan Odnowy Miejscowości Borgowo daje
Borgowo na lata 2017- 2025;
możliwość zgłaszania projektów w konkursach ogłaszanych w ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”. Grupa Odnowy Wsi jest zobowiązana, aby corocznie składać
sprawozdanie z działalności, które następnie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 346/XXXVII/2017 z dnia 28.09.2017 r. Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 425/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie;
Uchwała Nr 347/XXXVII/2017 z dnia 28.09.2017 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu.
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego południowej
części wsi Psarskie;
Uchwała Nr 348/XXXVII/2017 z dnia 28.09.2017 r. w Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 473/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rada
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Miejska w Śremie uchwaliła studium.
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Uwarunkowań
i
Kierunków
Przestrzennego Gminy Śrem;
74.

75.

76.

Zagospodarowania

Uchwała Nr 349/XXXVII/2017 z dnia 28.09.2017 r. w Uchwała straciła moc na mocy uchwały Nr 410/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r.
sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem na lata 2017-2023”.
na lata 2017-2023”;
Uchwała Nr 353/XXXVII/2017 z dnia 28.09.2017 r. w
sprawie udzielenia województwu wielkopolskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej
przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej"
Uchwała zrealizowana.
Zgodnie z umową nr DI-III.3031.27.2017 z dnia 30.11.2017 r. dotacja została w całości
Uchwała Nr 368/XXXVIII/2017 z dnia 26.10.2017 r. wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona i w całości wypłacona.
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
udzielenia
województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację
inwestycji drogowej
Uchwała Nr 355/XXXVII/2017 z dnia 28.09.2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy gminą Śrem a Miastem Poznań dotyczącego
przekazania części zadania własnego w za-kresie usług
edukacyjnych w ramach projektu pt. „Gimnazjalista z
Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w
wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i
zawodowych”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020;

Uchwała w trakcie realizacji
Porozumienie Międzygminne zawarte w dniu 15 listopada 2017 r. pomiędzy Miastem Poznań, a
Gminą Śrem w sprawie usług edukacyjnych.
W ramach projektu: realizowane są szkolenia dla nauczycieli, organizacja doradztwa zawodowego i
psychologicznego dla uczniów oraz doradztwa psychologicznego i metodycznego, superwizji,
studiów podyplomowych dla nauczycieli; organizacja wyjazdów studyjnych dla nauczycieli i
wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych (podstawowych), w części objętej
wsparciem w ramach projektu pt. „Gimnazjalista z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów
gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” o nr RPWP.08.01.04-300001/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania
8.1.4 Kształcenie ogólne, w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Projekt w trakcie realizacji – zakończenie projektu przewidziane jest na 2019 r.
Szkoły objęte projektem: Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie, Szkoła Podstawowa w Nochowie,
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Śremie, Szkoła Podstawowa nr 5 w
Śremie.
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77.

78.

79.

80.

81.

Uchwała Nr 356/XXXVIII/2017 z dnia 26.10.2017 r.
zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w Śremie;
Uchwała Nr 357/XXXVIII/2017 z dnia 26.10.2017 r. w
sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych
pomnika przyrody;
Uchwała Nr 371/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych we wsi Zbrudzewo.
Uchwała Nr 372/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w
Nochowie;
Uchwała Nr 373/XL/2017 z dnia 23.11.2017r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem;
Uchwała Nr 375/XL/2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie
uzgodnienia wy-konania prac pielęgnacyjnych w obrębie
czterech drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
Uchwała Nr 376/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 424/XLIV/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada
Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.

Uchwała zrealizowana. Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie wykonano prace
pielęgnacyjne drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi
powiatowej nr 4062P, przy Alei Platanowej w m. Psarskie.
Uchwała weszła w życie z dniem 19 stycznia 2018 r. Na jej podstawie można rozpocząć realizację
inwestycji.

O

Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 449/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada
Miejska w Śremie uchwaliła miejscowy plan.

N

N

Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 473/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rada
Miejska w Śremie uchwaliła studium.

Uchwała zrealizowana. Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie wykonano prace
pielęgnacyjne drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi
powiatowej nr 4062P, przy Alei Platanowej w m. Psarskie.
Uchwała w trakcie realizacji. Dotacje udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji
83.
realizowanych na terenie gminy Śrem, polegających na: modernizacji systemu grzewczego
związanego z likwidacją źródła ciepła opalanego paliwem stałym; montażu w systemie grzewczym
źródła wykorzystującego energię odnawialną; montażu mikroinstalacji do produkcji energii
elektrycznej; montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
Uchwała Nr 377/XL/2017
Uchwała weszła w życie z dniem 23 listopada 2017 r. Po zabudowaniu terenu zlecone zostanie
84. z dnia 23.11.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w oznakowanie ulicy.
Śremie;
Uchwała Nr 378/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie Weszła w życie z dniem 23 listopada 2017 r.
85. nadania nazwy ulicy we wsi Zbrudzewo;
Wykonano oznakowanie nowej ulicy.
82.

N

Uchwała Nr 390/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę, jako zadanie własne, prowadzenie
86. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów Alkoholowych z zakresu

N

N

O

O

O
N

98 | Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018

2018 rok;

narkomanii. Zadania są prowadzone w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W 2018 roku realizowane są następujące zadania:
Realizacja programów terapeutycznych w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień,
działalność profilaktyczna dla mieszkańców dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz
prowadzenie punktu konsultacyjnego - zadanie realizowane przez Klub Integracji Społecznych
działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacja programów profilaktycznych. Umowy
zostały zrealizowane i sprawozdania przyjęte.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr 391/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych należy
87. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania do zadań własnych gmin. Zadania muszą być ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i
Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez radę gminy. W 2018 roku
realizowane są następujące zadania:
Realizacja programów terapeutycznych w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień,
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców dotkniętych wykluczeniem społecznym,
specjalistyczne warsztaty, prowadzenie telefonu zaufania- zadanie realizowane przez Klub
Integracji Społecznych działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacja programów
profilaktycznych, przeprowadzenie badań psychologicznych i wydawanie opinii o stopniu
uzależnienia od alkoholu, organizacja wypoczynku dla dzieci – 8 umów na realizację wypoczynku
letniego, 5 umów na realizację wypoczynku zimowego, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
– 3 umowy, prowadzenie Hostelu dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu – 1 umowa,
realizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z grupy ryzyka – 4 umowy. Umowy zostały zrealizowane i
sprawozdania przyjęte.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr 392/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie
88. Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program
zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w
gminie Śrem na lata 2018-2021”.

Gminny Program Zdrowotny jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań – od 2010 roku.
Programem objęte są dziewczęta mające trzynaście lat zameldowane na terenie gminy Śrem, w
każdym roku realizacji Programu, tj.
- w roku 2018 rocznik 2005 – 215 dziewcząt,
- w roku 2019 rocznik 2006 – 235 dziewcząt,
- w roku 2020 rocznik 2007 -236 dziewcząt,
- w roku 2021 rocznik 2008 – 223 dziewczęta.
W każdym roku kalendarzowym dopuszcza się dla poszczególnych roczników objętych programem
zwiększenie lub zmniejszenie liczby dziewcząt, zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku
poprzedzającego rok, w którym realizowany jest Program. W 2018 roku realizacją umowy zostało
objętych 214 dziewczyn z rocznika 2005. Cały cykl szczepień przyjęło 124 dziewczynki.

N

O
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Uchwała Nr 395/XL/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie
89. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem
lub jej jednostkom organizacyjnym.
Uchwała Nr 398/XLI/2017 z dnia 19.12.2017 r. w
90. sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających.

Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7718 z dnia 29.11.2017
r. Uchwała zacznie obowiązuje od 13 grudnia 2017 r.

O

Uchwała zrealizowana.
Wydatki niewygasające zrealizowane zostały do 30.06.2018 r.

N

Uchwała Nr 399/XLI/2017 z dnia 19.12.2017 r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu
prze-prowadzania kontroli pra-widłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Uchwała Nr 400/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o
na lata 2018 -2021;
Uchwała Nr 401/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r. w
sprawie zgłoszenia sołectwa Borgowo do Programu
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020";

Uchwała w realizacji bieżącej. Obowiązuje z dniem 1 stycznia 2018 r.
Na jej podstawie jest udzielana dotacja dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez inny niż gmina
podmiot. Uchwała ta została zmieniona:
 uchwałą Nr 407/XLII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
 uchwałą Nr 455/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
 uchwałą Nr 478/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r.

91.

92.

93.

94.

95.

Uchwała zrealizowana.
Przestała obowiązywać w związku z przyjęciem uchwały Nr 463/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na lata 2018 - 2021.

Uchwała jest podstawą do brania udziału przez sołectwo w konkursach organizowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi”. Następnym etapem było przyjęcie przez zebranie wiejskie Planu Odnowy Miejscowości i
zatwierdzenie go przez Radę Miejską w Śremie.
Uchwała Nr 402/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r. w Uchwała w trakcie realizacji. W stosunku do projektu zakończono etap ponownego wyłożenia
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu do publicznego wglądu.
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w rejonie ulicy Święcickiego w Śremie;
Uchwała Nr 403/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r. Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 473/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rada
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do Miejska w Śremie uchwaliła studium.
sporządzenia
zmiany
Studium
Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Śrem;
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96.

97.

98.

Uchwała Nr 404/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu części bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wie-czystego w
prawo własności nieruchomości położonej w Śremie
przy ul. St. Grota Roweckiego;
Uchwała Nr 405/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r. w
sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na
2018 rok w gminie Śrem;

Uchwała Nr 406/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r. w
sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu.

Uchwała Nr 407/XLII/2018 z dnia 18.01.2018 r.
99. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i
publicznych prowadzonych przez osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne oraz trybu prze-prowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała jest w trakcie realizacji. W związku z odwołaniem się strony od decyzji Burmistrza Śremu,
akta sprawy zostały przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego celem rozpatrzenia
odwołania. Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 22 maja 2018
r. została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

W pracach społecznie użytecznych brały udział osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 30 osób.
Liczba godzin 2400 godzin. Liczba godzin w miesiącu do przepracowania – 40 godzin. Rodzaj prac:
- prace porządkowe,
- prace administracyjno – biurowe,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych,
- prace malarskie.
Podmioty w których organizowana jest praca:
- Urząd Miejski w Śremie,
- Gminne jednostki oświatowe i jednostki kultury,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
- Spółdzielnia Socjalna Peumark w Śremie.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała zrealizowana.
Skarga została uznana przez Radę jako bezzasadna.
Została przesłana do skarżącej oraz Wojewody Wielkopolskiego.
Uchwała w realizacji bieżącej, weszła w życie z dniem 3 lutego 2018 r.
Na jej podstawie nastąpiły zmiany w załączniku nr 1 i 2 dot. informacji o uczniach. Co miesiąc
przedszkola i szkoły prowadzone przez inny niż gmina podmiot przekazują informacje, w celu
uzyskania dotacji, na nowym druku (zał. nr 2).

Uchwała Nr 408/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. Uchwała w realizacji bieżącej, weszła w życie z dniem 9 maja 2018 r. Na jej podstawie można
100. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania rozpocząć realizację inwestycji.
przestrzennego obszarów położonych we wsi
Zbrudzewo – etap II;

O
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Uchwała Nr 409/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r.
101. zmieniają-ca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzęnia
zmiany
Studium
Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Śrem;
Uchwała Nr 410/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w
102. sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Śrem
na lata 2017-2023”;

103.

104.

105

106.

Uchwała zrealizowana. Na mocy uchwały Nr 473/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rada
Miejska w Śremie uchwaliła studium.

Lokalny Program Rewitalizacji w dniu 14 maja 2018 r. został wpisany na wykaz programów
rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. W stosunku do projektów rewitalizacyjnych
ujętych w Programie podmioty ubiegają się o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w
ramach ogłaszanych przez Marszałka konkursów.
Uchwała Nr 411/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w W Programie wyznaczono szereg zadań do realizacji. Zarządzeniem Burmistrza Śremu z dnia 11
sprawie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla kwietnia 2018 r. została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków sporządzona na potrzeby Programu.
Gminy Śrem na lata 2018 – 2021”;
Uchwała Nr 412/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w Uchwała zrealizowana. Dotacja została w całości rozliczona.
sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy
budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła
w Błociszewie;
Uchwała Nr 413/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Gmina Śrem nadal jest członkiem stowarzyszenia Polska Sieć
zmieniająca uchwałę w sprawie przy-stąpienia Gminy „Energie Cités”.
Śrem do stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cités”;
Uchwała Nr 414/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2970 z dn. 4.04.2018 r. – w trakcie
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
określenia realizacji
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter Uchwała wprowadza nowy instrument prawny polegający na częściowym umorzeniu długu z tytułu
cywilnoprawny, przypadających gminie Śrem lub jej używania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy w dwóch wariantach.
jednostkom organizacyjnym;
1. umorzeniu 60 % zadłużenia w przypadku jednorazowej wpłaty pozostałej części
zadłużenia (40%)
2. umorzeniu 40 % zadłużenia w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia (60%)
w ratach
Wnioski można było składać w okresie od 19.04.2018 r. do 19.10.2018 r. w Śremskim TBS.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Złożono 10 wniosków.
Podpisano 8 ugód. 1 ugoda na umorzenie 60 % i jednorazowa spłata. 7 ugód na umorzenie 40 % i
spłata w ratach.
Łączna kwota zadłużenia wynikająca z podpisanych ugód wynosi 89 913,18 zł
Kwota przewidziana do spłaty przez dłużników – 50 804,84 zł
Kwota przewidziana do umorzenia - 39 108,34 zł
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Uchwała Nr 415/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w
107. sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Śrem w 2018 roku;

Uchwała Nr 416/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w
108. sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego
na terenie gminy Śrem w roku 2018;

Z uwagi na zobowiązanie terminowego wnoszenia pełnych bieżących należności od dnia zawarcia
ugody przez 12 miesięcy po dokonaniu spłaty części zadłużenia pierwsze umorzenia nastąpią pod
koniec 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Śrem w 2018 roku stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt.
Obejmuje on swoim zakresem realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych niniejszym programem działań ma na celu zmniejszenie
ilości
bezdomnych
psów
i
kotów
na
terenie
gminy
Śrem,
a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zaplanowane środki finansowe w budżecie
gminy Śrem w wysokości 623 610,00 zł, przeznaczone na:
1. dotację celową na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju” - 577 410,00 zł, z czego:
a) środki własne to 178 997,10 zł,
b) środki powierzone to 398 412,90 zł;
2. zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 1 200,00 zł;
3. całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych 12 000,00 zł;
4. ewentualne wydatki poniesione na utrzymanie zwierząt w Schronisku odebranych ich
właścicielom w drodze interwencji na podstawie ustawy o ochronie zwierząt oraz promocja
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Gaju - 33 000,00 zł.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 2972 z dn. 4.04.2018r.
Ustawa Prawo wodne na podstawie art. 16 pkt 22 i art. 37 ust. 1,2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180) nałożyła na radę gminy obowiązek podjęcia

N

N
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109.

110.

111.

112.

corocznie uchwały w sprawie określenia czasu trwania sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
na terenie gminy. Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego wystąpił z wnioskiem z dnia
27.12.2017 r. o umieszczenie jednego kąpieliska zlokalizowanego na terenie miasta Śrem w
wykazie kąpielisk. Ponadto na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu
kąpielowego w mieście Śrem w 2018 r.
Zarządca realizujący zapisy uchwały na podstawie przepisów prawa wodnego został zobowiązany
do:
- przygotowania prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia kąpieliska w Śremie;
- przeprowadzenia kontroli jakości wody w kąpielisku;
- prowadzenia działań związanych z ustalaniem harmonogramu pobierania próbek wody oraz
podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zanieczyszczenia wody w kąpielisku.
Natomiast gmina Śrem wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Śremie o nadanie Gminie uprawnień do użytkowania panelu organizatora Serwisu
Kąpielowego. Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr 417/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 2973. Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2018 r. i aktualnie jest realizowana przez
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrekcję wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem.
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli;
Uchwała Nr 418/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Uchwała opublikowana w Dz. U. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.
zmieniająca
uchwałę
sprawie
Regulaminu 2981. Uchwała w trakcie realizacji przez dyrekcję wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem. Na podstawie uchwały zmieniającej zostało opublikowane
prowadzonych przez gminę Śrem;
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem (Dz. Urz.
Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 5435).
Uchwała Nr 419/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Na bazie tej uchwały są pobierane opłaty za zajęcie pasa
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat drogowego.
za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Śremu, na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
Uchwała Nr 422/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w Uchwała zrealizowana.
sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy Zgodnie z umową nr DR/U/18/13 z dnia 27.06.2018 r. dotacja została w całości wykorzystana
finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona i w całości wypłacona.
realizację inwestycji drogowej;

O

O

O
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Uchwała Nr 423/XLIII/2018 z dnia 29.03.2018 r. w
sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ich
113. granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu.

Uchwała w trakcie realizacji.
Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2989 z dnia 4 kwietnia 2018
r.
Uchwałę przekazano do Komisarza Wyborczego. Na podstawie uchwały przeprowadzone zostały
wybory do Rady Miejskiej w Śremie – 21.10.2018 r.
Uchwała Nr 424/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w Uchwała weszła w życie z dniem 3 lipca 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje o
114. sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.
przestrzennego obszarów położonych w Śremie;
Uchwała Nr 425/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w Uchwała weszła w życie z dniem 20 czerwca 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje o
115. sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.
przestrzennego terenów położonych we wsi Psarskie;
Uchwała Nr 426/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w
116. sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenów górniczych w Lucinach i
Mechlinie;
Uchwała Nr 427/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w
117. sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie gminy Śrem;
Uchwała Nr 428/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r.
118. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie
nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo;

Uchwała weszła w życie z dniem 3 lipca 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje o
pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.

Zapisy uchwały stanowią podstawę podejmowania inicjatywy przeprowadzania konsultacji
społecznych przez Burmistrza Śremu, Radę Miejską oraz co najmniej 300 mieszkańców gminy
Śrem.
Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 429/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w Uchwała weszła w życie z dniem 22 maja 2018 r. Po zabudowaniu terenu zlecone zostanie
119. sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zbrudzewo
oznakowanie ulic.
Uchwała Nr 430/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r.
120. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

Uchwała w trakcie realizacji. Dotacje udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji
realizowanych na terenie gminy Śrem, polegających na: modernizacji systemu grzewczego
związanego z likwidacją źródła ciepła opalanego paliwem stałym; montażu w systemie grzewczym
źródła wykorzystującego energię odnawialną; montażu mikroinstalacji do produkcji energii
elektrycznej; montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
Uchwała Nr 431/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w Uchwała zrealizowana. Dotacja została w całości rozliczona.
121. sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy
budynku kościoła p.w. św. Wojciecha w Dalewie

O

O

O

O

O
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Uchwała Nr 432/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w
122. sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie we
wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii
Panny Wniebowziętej w Mórce
Uchwała Nr 433/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w
123. sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy
budynku kościoła farnego p.w. NMP Wniebowziętej w
Śremie przy ul. Farnej 9
Uchwała Nr 434/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w
124. sprawie podziału gminy Śrem na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych;
Uchwała Nr 437/XLIV/2018 z dnia 26.04.2018 r. w
125. sprawie zasięgnięcia opinii o projektach uchwał Rady
Miejskiej w Śremie.

Uchwała zrealizowana. Dotacja została w całości rozliczona.
N

Uchwała zrealizowana. Dotacja została w całości rozliczona.
N

Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 3863 z dnia 7 maja 2018 r.
Uchwałę przekazano do Komisarza Wyborczego.
Zgodnie ze zmianą kodeksu wyborczego, od 1 stycznia 2019 r. podział gminy na stałe obwody
głosowania należy do kompetencji Komisarza Wyborczego w Koninie II.
Uchwała zrealizowana.
Zasięgnięto opinii o projektach uchwał Rady w jednostkach pomocniczych gminy Śrem.
Dot. proj. uchwały w sprawie:
 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Śrem ( 28 opinii pozytywnych; 2 negatywne; brak opinii z 3 jednostek)
 zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych ( 28 opinii pozytywnych; 1 opinia negatywna; brak opinii z 4 jednostek).
Uchwała Nr 438/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r. w sprawie Uchwała zrealizowana. Rada przyjęła sprawozdanie finansowe gminy Śrem wraz ze
126. zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu gminy Śrem za 2017 rok.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017
rok,
Uchwała Nr 440/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r. w sprawie
127. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w miejscowościach: Łęg, Mechlin,
Mórka i Pysząca
Uchwała Nr 441/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r. w sprawie
128. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Śremie

N

N

N

Uchwała weszła w życie z dniem 9 sierpnia 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje o
pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.

O

Uchwała weszła w życie z dniem 26 września 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje o
pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.

O

106 | Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018

Uchwała Nr 442/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r. w sprawie
129. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru zieleni
miejskiej w Śremie;
Uchwała Nr 443/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r.
130. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

Uchwała Nr 444/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r.
131. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Śremie.

Uchwała Nr 446/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r. w sprawie
132. skargi Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę
Rady Miejskiej w Śremie nr 335/XLVII /06 w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
Uchwała Nr 447/XLV/2018 z dnia 7.06.2018 r. w sprawie
133. zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
Uchwała Nr 448/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w
134. sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych na obszarze
„Helenki” w Śremie;
Uchwała Nr 449/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w
135 sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w
Nochowie;

Uchwała w trakcie realizacji. Projekt w trakcie uzgodnień.
O

Uchwała w trakcie realizacji Dotacje udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji
realizowanych na terenie gminy Śrem, polegających na: modernizacji systemu grzewczego
związanego z likwidacją źródła ciepła opalanego paliwem stałym; montażu w systemie grzewczym
źródła wykorzystującego energie odnawialną; montażu mikroinstalacji do produkcji energii
elektrycznej; montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane i realizowane są
na bieżąco, przy czym obserwowany jest znaczący wzrost zainteresowania mieszkańców
udzielanymi dotacjami.
Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Reguluje kwestie rezerwacji miejsca pod grób za życia, które
okazują się niezbędne z uwagi na ograniczone możliwości powierzchni grzebalnej, a także na
znaczny wzrost takich rezerwacji.
Regulamin określa nowy obowiązek osób korzystających z cmentarza.
Spełnienie dodatkowego warunku określonego w niniejszym regulaminie umożliwi zapewnienie
porządku oraz utrzymanie estetyki i powagi nekropolii.
12 czerwca 2018 r. skarga została przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu. Wyrokiem WSA stwierdzono nieważność § 16 ust. 1 i 2 zaskarżonej uchwały.
Uchwała 335/XLVII /06 taci moc uchwałą 469/XLIX/2018.

O

O

N

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w ramach nadzoru stwierdziła nieważność uchwały.
N
Uchwała weszła w życie z dniem 4 września 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje o
pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.

O

Uchwała weszła w życie z dniem 17 października 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje
o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.

O
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Uchwała Nr 450/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w
136. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w: Grzymysławiu, Nochowie, Szymanowie i
Zbrudzewie;
Uchwała Nr 451/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w
137 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
położonych w Śremie przy ul. Gostyńskiej;
Uchwała Nr 452/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w
138. sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem”

Uchwała Nr 453/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w
139. sprawie pomników przyrody na terenie gminy Śrem

Uchwała Nr 454/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w
140. sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Dąb Śremiak”

Uchwała Nr 455/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r.
141 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i
publicznych prowadzonych przez osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub

Uchwała w trakcie realizacji. Projekt wyłożony do publicznego wglądu.
O

Uchwała w trakcie realizacji. Zostały wysłane zawiadomienia oraz ogłoszono i obwieszczono o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu.

Uchwała w trakcie realizacji. Dokument umożliwia ubieganie się o przyznanie środków
finansowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań wyszczególnionych w Planie.
W 2018 r. sporządzono Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem w latach
2016-2017. Raport zawierał następujące informacje:
1. Wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla w 2017 roku oraz ich porównanie z
bazową inwentaryzacją emisji dla 2010 roku (oszacowana emisja dwutlenku węgla w wyniku
finalnego zużycia energii na terenie gminy Śrem w roku kontrolnym zmniejszyła się o 13,3% w
porównaniu z rokiem bazowym).
2. Stan realizacji zadań wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu.
Uchwała określa aktualne wymiary i położenie pomników przyrody, nazwy własne, szczególne cele
ochrony, zakazy i zasady wykonywania działań w ramach czynnej ochrony pomników przyrody.
W ramach ochrony czynnej pomników przyrody w sierpniu 2018 roku na zlecenie gminy Śrem
przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne trzech drzew z gatunku dąb szypułkowy: dwóch drzew
zlokalizowanych na dz. nr 2741/1, obręb Śrem („Dęby przy Zaułku”) oraz jednego drzewa
zlokalizowanego na dz. nr 414/3, obręb Śrem („Marian”).
Uchwała określa aktualne wymiary i położenie pomnika przyrody, nazwę własną, szczególne cele
ochrony, zakazy i zasady wykonywania działań w ramach czynnej ochrony pomnika przyrody.
W ramach ochrony czynnej pomnika przyrody we wrześniu 2018 roku na zlecenie gminy Śrem
przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzewa (cięcia sanitarne w obrębie korony, przycięcie
krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa) oraz oznakowano je tabliczką
informującą o nazwie formy ochrony przyrody.
Uchwała w realizacji bieżącej, weszła w życie z dniem 19 lipca 2018 r.
Na jej podstawie nastąpiły zmiany §2 oraz w załącznikach. Co miesiąc przedszkola i szkoły
prowadzone przez inny niż gmina podmiot przekazują informacje, w celu uzyskania dotacji, na
nowych załącznikach. Uchwała w trakcie realizacji.

O

O

O

O
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osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
Uchwała Nr 456/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała w trakcie realizacji bieżącej. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz.
142 sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 5429. Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2018 r. i aktualnie jest realizowana przez
wychowania przedszkolnego uczniów;
dyrekcję wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem.
Uchwała Nr 457/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała w trakcie realizacji. Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
143 sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na alkoholowych na terenie gminy Śrem w poszczególnych rodzajach:
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Śrem;
 do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 180 zezwoleń
 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – 180 zezwoleń
 powyżej 18% zawartości alkoholu – 180 zezwoleń,
ponadto w ramach w/w liczby zezwoleń ustalono limit zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 70 zezwoleń
osobno dla poszczególnych rodzajów oraz poza miejscem sprzedaży (sklepy, markety) 110
zezwoleń dla poszczególnych rodzajów.
Uchwała Nr 458/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała w trakcie realizacji bieżącej.
144. sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Śrem Reguluje zasadę lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
Śrem, precyzując sposób ustalania odległości miejsc sprzedaży, na odległość nie mniejszą niż 30
metrów do wymienionych w uchwale obiektów (szkół, przedszkoli, placówek oświatowowychowawczych, boisk, kaplic, kościołów, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej,
domów pomocy społecznej, jednostek wojskowych).
Uchwała Nr 459/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała w trakcie realizacji bieżącej.
145. sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym dotyczy terenu
spożywania napojów alkoholowych w miejscu rekreacyjnego w Śremie, ogrodzonego płotem z dojściem od ul. Stanisława Staszica i ul. Jeziornej.
publicznym;
Odstępstwo obowiązuje w każdym roku od 1 maja do 30 września.
Uchwała Nr 462/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała w trakcie realizacji.
146. sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich Obligacje zostały wyemitowane, ich wykup nastąpi do 2028 r., zgodnie z terminami określonymi
zbywania i wykupu przez Burmistrza Śremu;
w uchwale.
Uchwała Nr 463/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Realizacja zadań z planu na rok 2018
147. sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i poz. A – realizacja zgodna z planem,
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń poz. B.1 – realizacja zgodna z planem,
kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. poz. B.2.1, B.2.10 – zadanie zrealizowane,
na lata 2018-2021;
poz. B.2.3, B.2.4, B.2.5, B.2.6, B.2.7, B.2.12, B.2.14, B.2.20 – realizacja zgodna z bieżącymi
potrzebami,

O

O

O

O

O

O
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poz. B.2.9 – zadanie zrealizowano w zakresie montażu układu dezynfekcji wody; nie zrealizowano
zadania w zakresie adaptacji budynku pompowni wody, z uwagi na niekorzystne rozstrzygnięcia
postępowania udzielenia zamówienia publicznego
poz. B.2.13 – realizacja zadania przesunięta na rok 2019 z uwagi na przedłużającą się procedurę
projektową,
poz. B.2.15 – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z odstąpieniem przez Gminę Śrem od
budowy nawierzchni drogowej ul. Parkowej w Śremie,
poz. B.2.16 – realizacja zgodna z umową o roboty budowlane (zakończenie w roku 2019),
poz. B.3.1 – realizacja zgodna z zawartymi umowami przyłączeniowymi,
poz. B.3.2, B.3.3, B.3.4, B.3.5, B.3.14, B.3.17, B.3.24, B.3.25, B.3.26, B.3.28, B.3.29, B.3.30, B.3.31,
B.3.32, B.3.35 – zadanie zrealizowane,
poz. B.3.10, B.3.12, B.3.20 – zadanie w trakcie realizacji; zakończenie zadania nastąpi w I kw. 2019
roku
poz. B.3.13, B.3.33, B.3.34 – zadanie w trakcie realizacji; zakończenie zadania nastąpi w 2019 roku
poz. B.3.20 – zadanie nie zostało zrealizowane z powodu prowadzonej procedury projektowej,
poz. B.3.9, B.3.22 – realizacja zadania przeniesiona na rok 2019
poz. B.3.27 – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z odstąpieniem przez Gminę Śrem od
budowy nawierzchni drogowej ul. Parkowej w Śremie,
poz. B.3.39 – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niedokonanie wykupu przez Spółkę
infrastruktury wod-kan.
poz. B.3.40 – realizacja zgodna z potrzebami Spółki,
poz. B.4.2 – realizacja zgodna z planem
poz. B.5 – realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami,
poz. C – realizacja zgodna z planem.
Uchwała Nr 464/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała została przesłana do Starostwa Powiatowego w Śremie. Na podstawie uchwały
148. sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch okręgów przeprowadzone zostały wybory do Rady Powiatu – 21.10.2018 r
wyborczych na obszarze gminy Śrem dla wyborów do
Rady Powiatu w Śremie.
Uchwała Nr 465/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w W dniu 02 lipca 2018 roku uchwała została przekazana do Dyrektora Regionalnego Zarządu
149. sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu celem
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śrem zaopiniowania.
Postanowieniem PO.RET.070.94.1.2018.KS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu z dnia 08 sierpnia 2018 roku
wyrażono pozytywną opinię dla Rady Miejskiej w Śremie o Regulaminie dostarczania wody

O

N
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i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Śrem, województwo wielkopolskie. W wyniku
pozytywnej opinii Rada Miejska w Śremie uchwaliła uchwałę nr 469/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem;
Uchwała Nr 466/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała została przesłana do Skarżącego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
150 sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Wydz. Polityki Społecznej.
Pomocy Społecznej w Śremie
Uchwała Nr 467/XLVI/2018 z dnia 28.06.2018 r. w Uchwała zrealizowana.
151. sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Traci moc uchwałą 5/I/2018 z 23.11.2018r.

1)

Uchwała Nr 468/XLVII/2018 z dnia 12.09.2018 r. w Została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7023 z dnia 17 września 2018
152. sprawie utworzenia na terenie gminy Śrem odrębnych r.
obwodów głosowania.
Uchwałę przekazano do Komisarza Wyborczego. Zgodnie ze zmianą kodeksu wyborczego - od 1
stycznia 2019 r. utworzenie odrębnych obwodów głosowania należy do kompetencji Komisarza
Wyborczego w Koninie II.
Uchwała zrealizowana.
Uchwała Nr 469/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w W dniu 24 października 2018 r. przekazano zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
153. sprawie
Regulaminu
dostarczania
wody
i o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwałę wraz z opinią
odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem;
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dla Rady Miejskiej
w Śremie o Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
gminy Śrem do Wojewody Wielkopolskiego.
W dniu 22 listopada 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Śremie wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.596.2018.10 orzekające nieważność § 5, § 14, § 19 ust. 4
uchwały Nr 469/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem - ze względu na
istotne naruszenie prawa. Kolejno, spółka pod nazwą Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. rozpoczęła
pracę nad opracowaniem zmiany projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Śrem, w celu dostosowania projektu regulaminu do skutków wynikających ze
stwierdzonej nieważności.
Uchwała Nr 470/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w Na podstawie uchwały 21 stycznia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Śrem a
154. sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie na wykonanie zadania związanego z
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych;
wykonaniem robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Gmina Śrem
dofinansuje to zadanie w wysokości 150 000,00 zł..
1) Uchwała Nr 471/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w Uchwała weszła w życie z dniem 14 grudnia 2018 r. Na jej podstawie można uzyskiwać decyzje o
155. sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania pozwoleniu na budowę oraz rozpoczynać realizację inwestycji.
przestrzennego obszarów położonych w Dalewie,

N

N
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Niesłabinie, Orkowie i Psarskiem;
1) Uchwała Nr 472/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w
156. sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego;
Uchwała Nr 473/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w
157. sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem;
Uchwała Nr 474/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r.
158. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

Uchwała stała się podstawą do zainicjowania przystąpień do sporządzenia miejscowych planów
oraz zmiany Studium.

O

Uchwała weszła w życie z dniem 18 października 2018 r.
O

Uchwała w trakcie realizacji Dotacje udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji
realizowanych na terenie gminy Śrem, polegających na: modernizacji systemu grzewczego
związanego z likwidacją źródła ciepła opalanego paliwem stałym; montażu w systemie grzewczym
źródła wykorzystującego energie odnawialną; montażu mikroinstalacji do produkcji energii
elektrycznej; montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane i realizowane są
na bieżąco, obserwowany jest znaczący wzrost zainteresowania mieszkańców udzielanymi
dotacjami
Uchwała Nr 475/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r w Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody – stwierdzono nieważność uchwały
159. sprawie nadania nazw ulicom w Śremie

O

N

Uchwała Nr 476/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody – stwierdzono nieważność uchwały
160. sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa;

N

Uchwała Nr 477/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody – stwierdzono nieważność uchwały
161. sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grodzewo;

N

Uchwała Nr 478/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r.
162. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne oraz trybu prze-prowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

Uchwała w realizacji bieżącej. Na jej podstawie nastąpiły zmiany w załącznikach. Zmiany
wprowadzono w związku z potrzebą uzyskania niezbędnych informacji do naliczenia dotacji dla
przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Uchwała Nr 481/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielk. 25 października 2018 r. poz. 8281.
163. sprawie Statutu gminy Śrem
Obowiązuje od nowej kadencji Rady Miejskiej w Śremie

O

O
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Uchwała Nr 482/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w
164. sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z
organizacjami pozarządowymi oraz pod-miotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok;

Na podstawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami po-zarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zostały ogłoszone trzy
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Podpisano łącznie 16 umów na
następujące zadania:
1) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grupy ryzyka – 7
umów;
2) Organizowanie wyjazdów, spotkań, festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów,
wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę na temat chorób cywilizacyjnych i
zagrożeń zdrowotnych – 3 umowy;
3) Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym poprzez organizację imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych, mających na
celu usprawnianie oraz przygotowanie do aktywnego życia społecznego – 1 umowa;
4) Tworzenie warunków na rzecz integracji i zwiększania udziału osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych – 2 umowy;
5) Prowadzenie zajęć sportowych na basenie – 1 umowa;
6) Organizacja szkoleń dla wolontariuszy – 1 umowa;
7) Organizowanie imprez kulturalnych i/lub sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy
posiadających Śremską Kartę Seniora – 1 umowa.
Ponadto zawarto dwie umowy na realizację zadań w ramach art. 19 a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 483/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych należy
165. sprawie
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i do zadań własnych gmin. Zadania muszą być ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez radę gminy. W 2019 roku
realizowane są następujące zadania:
Realizacja programów terapeutycznych w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień,
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców dotkniętych wykluczeniem społecznym,
specjalistyczne warsztaty, prowadzenie telefonu zaufania- zadanie realizowane przez Klub
Integracji Społecznych działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacja programów
profilaktycznych, przeprowadzenie badań psychologicznych i wydawanie opinii o stopniu
uzależnienia od alkoholu, organizacja wypoczynku dla dzieci – 7 umów na realizację wypoczynku
letniego, 3 umowy na realizację wypoczynku zimowego, prowadzenie świetlic
socjoterapeutycznych – 3 umowy, prowadzenie Hostelu dla osób bezdomnych i uzależnionych od
alkoholu – 1 umowa, realizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z grupy ryzyka – 4 umowy.

O

O
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Uchwała Nr 484/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę, jako zadanie własne, prowadzenie
166. sprawie
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów Alkoholowych z zakresu
Narkomanii na 2019 rok;
narkomanii. Zadania są prowadzone w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W 2019 roku realizowane są następujące zadania:
Realizacja programów terapeutycznych w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień,
działalność profilaktyczna dla mieszkańców dotkniętych wykluczeniem społecznym, działalność
instytucji streetworkera oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego - zadania realizowane przez
Klub Integracji Społecznych działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacja programów
profilaktycznych.
Uchwała Nr 485/XLIX/2018 z dnia 18.10.2018 r. w W trakcie realizacji bieżącej. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 8128 z dnia 23.10.2018 r.
167 sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
obliczania podatku rolnego.
Uchwała Nr 1/I/2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie Uchwała zrealizowana.
168. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia Komisja Skrutacyjna została powołana do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Śremie,
Uchwała Nr 2/I/2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie Uchwała realizowana na bieżąco.
169. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie,
Na Przewodniczącego Rady wybrano radną Katarzynę Sarnowską.
Uchwała Nr 3/I/2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie
170. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Śremie,
Uchwała Nr 4/I/2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie
171. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Śremie,
Uchwała Nr 5/I/2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie
172. wynagrodzenia Burmistrza Śremu.

Uchwała zrealizowana. Komisja Skrutacyjna została powołana do przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady.

O

O

N

O

N

Uchwała realizowana na bieżąco.
Na Wiceprzewodniczących Rady wybrano radną Ninę Stępę i radnego Andrzeja Mieloszyńskiego.
O
Uchwała w bieżącej realizacji.

Uchwała Nr 6/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie Uchwała realizowana na bieżąco.
173. powołania i ustalenia liczby członków stałych komisji Ustalono 7 -osobowe składy stałych komisji Rady Miejskiej w Śremie.
Rady Miejskiej w Śremie

O

O

114 | Raport o stanie gminy Śrem za rok 2018

Uchwała Nr 7/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie
174. wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Śremie

175. Uchwała Nr 8/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie
wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju Rady
Miejskiej w Śremie

Uchwała Nr 9/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie
176. wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Śremie

Uchwała Nr 10/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie
177. wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony
Zdrowia i Środowiska Rady Miejskiej w Śremie

Dokonano wyboru Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej
w składzie:
1) Żaneta Koch – Przewodnicząca;
2) Barbara Ratajczak – Zastępca Przewodniczącej;
3) Krzysztof Lewandowski - członek;
4) Cezary Strzelec - członek;
5) Rafał Wachowiak - członek;
6) Lilianna Wąsik - członek;
7) Grzegorz Wiśniewski - członek.
Dokonano wyboru członków Komisji Komunalnej i Rozwoju w składzie:
1) Tomasz Jakuszek;
2) Żaneta Koch;
3) Andrzej Mieloszyński;
4) Robert Piątek;
5) Piotr Rojek;
6) Nina Stępa;
7) Martyna Wachowiak.
Dokonano wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w składzie:
1) Mariusz Kociemba;
2) Artur Konon;
3) Krzysztof Lewandowski;
4) Piotr Mulkowski;
5) Piotr Rojek;
6) Tomasz Wojna;
7) Zdzisław Żeleźny.
Dokonano wyboru członków Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska, w
składzie:
1) Tomasz Jakuszek;
2) Artur Konon;
3) Krzysztof Lewandowski;
4) Robert Piątek;
5) Barbara Ratajczak;
6) Lilianna Wąsik;
7) Zdzisław Żeleźny.
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Uchwała Nr 11/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie Dokonano wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu, w składzie:
178. wyboru członków Komisji Wsi i Samorządu Rady 1) Marek Basaj;
Miejskiej w Śremie
2) Żaneta Koch;
3) Krzysztof Lewandowski;
4) Nina Stępa;
5) Edward Szczepański;
6) Martyna Wachowiak;
7) Grzegorz Wiśniewski .
Uchwała Nr 12/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie Dokonano wyboru członków Komisji Budżetowej, w składzie:
179. wyboru członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w 1) Mariusz Kociemba;
Śremie
2) Andrzej Mieloszyński;
3) Barbara Ratajczak;
4) Nina Stępa;
5) Cezary Strzelec;
6) Rafał Wachowiak;
7) Tomasz Wojna.
Uchwała Nr 13/II/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie Dokonano wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w składzie:
180. wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 1) Marek Basaj;
Rady Miejskiej w Śremie
2) Mariusz Kociemba;
3) Piotr Rojek;
4) Edward Szczepański;
5) Lilianna Wąsik;
6) Tomasz Wojna;
7) Zdzisław Żeleźny.
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