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Opracowanie: 

 

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe z biur i wydziałów Urzędu Miejskiego  

w Nowym Tomyślu, spółek prawa handlowego, których 100% udziałowcem jest Gmina Nowy 

Tomyśl oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Raport o stanie Gminy Nowy Tomyśl zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia  

2021 roku, o ile nie zaznaczono inaczej. Co do zasady raport nie zawiera ocen i uwag, lecz 

koncentruje się na danych liczbowych i innych faktach.  

Elektroniczna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej https://www.nowytomysl.pl 

oraz na stronie http://bip.nowytomysl.pl   
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WSTĘP 

Raport o stanie Gminy Nowy Tomyśl został sporządzony w oparciu o art. 28aa ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), ma charakter 

publiczny i jest podstawą do rzeczowej dyskusji na temat kluczowych wyzwań i problemów. Instytucja 

ta ma przyczynić się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału  

w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz 

zagwarantować obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynić się 

do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Rozpatrywany jest on w pierwszej 

kolejności, a etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi 

wotum zaufania. 

Przedstawiony raport zawiera dane zgodne ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Położenie Gminy Nowy Tomyśl 

Gmina Nowy Tomyśl leży w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie 

nowotomyskim. Gmina Nowy Tomyśl zajmuje 18,4% powierzchni powiatu nowotomyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 1. Gmina Nowy Tomyśl na tle wojewódzwa i powiatu. 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  
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Obszar, który zajmuje Gmina Nowy Tomyśl to 186,1 km2. Składa się z miasta oraz 

18 miejscowości, które posiadają status sołectw. 

Mapa nr 2. Gmina Nowy Tomyśl z podziałem na obręby ewidencyjne. 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

Tab. 1 - Powierzchnia ewidencyjna  Gminy Nowy Tomyśl  

lp. nazwa obrębu powierzchnia [ha] 

1. Nowy Tomyśl 519,8080 

2. Boruja Kościelna 1217,0140 

3. Boruja Nowa 1157,4179 

4. Bukowiec 1715,7906 

5. Cicha Góra 791,1332 

6. Chojniki 346,9310 

7. Glinno 1074,2155 

8. Grubsko 588,2155 

9. Jastrzębsko Stare 1210,3353 

10. Kozie Laski 423,9952 

11. Paproć  1398,3396 

12. Przyłęk 2147,9320 

13. Róża 364,2142 

14. Nowa Róża 740,5450 

15. Stary Tomyśl 814,8052 

16. Sątopy 1263,0474 

17. Sękowo 883,2917 

18. Szarki 654,4168 

19. Wytomyśl 1297,4067 

łącznie: 18 608,8548 
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2) Drogi 

Gmina Nowy Tomyśl posiada bardzo dobre położenie lokalizacyjne, leży 120 km  

od przejścia granicznego Świecko – Frankfurt nad Odrą, 60 km od Poznania, 370 km od 

Warszawy oraz 200 km od Berlina. Ważnym punktem jest również szlak linii kolejowej  

nr 3 (E20) Berlin – Poznań – Warszawa – Moskwa jak i sieć drogowa. W niewielkiej odległości 

od Nowego Tomyśla znajduje się autostrada A2 Berlin – Warszawa wraz z SPO Nowy Tomyśl 

(stacja poboru opłat), która znajduje się na 108 km na wschód od Świecka. Warto wspomnieć 

też o drogach wojewódzkich, tj. nr 305 do Wolsztyna, nr 302 do Zbąszynia, nr 308 do Kościana 

oraz nr 307 do Poznania. 

Na terenie gminy znajduje się 446,2360 km dróg, w tym: 

a) drogi wojewódzkie :  

 nr 302   - 5,7220 km 

 nr 305   -  14,8190 km  

 nr 307   -  2,9720 km  

 nr 308   -  11,6230 km  

razem: 35,1360 km  

b) drogi powiatowe: 49,1000 km 

c) drogi gminne: 362,0000 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 3. Drogi na terenie Gminy Nowy Tomyśl 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
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Drogi gminne stanowią sieć dróg o łącznej długości 362,00 km. Odgrywają ważną rolę  

w połączeniach wewnątrzgminnych oraz z drogami wyższych kategorii. Stan dróg według 

rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco: 

 teren wiejski               teren miejski  

twarda - bitumiczna      27,20 km     24,00 km  

twarda (brukowcowa)     1,24 km                      1,20 km 

gruntowa      308,00 km                  8,68  km 

razem:   336,44 km                 33,88  km 

3) Uwarunkowania, osadnictwo. 

Gmina Nowy Tomyśl jest gminą o charakterze rolniczym, której krajobraz kulturowy 

związany jest z osadnictwem olęderskim. Charakterystycznym elementem krajobrazu Gminy 

Nowy Tomyśl jest Sandr Nowotomyski. Przez piaski sandru w naszej gminie przepływają 

rzeki: Szarka, Dojca i Bobrówka. Na jego piaszczystych glebach występują rozległe, zwarte 

kompleksy leśne.  Występuje tu około 600 gatunków roślin naczyniowych, związanych głównie 

z ekosystemami leśnymi.  W lasach można zaobserwować ciekawe skupiska drzew i krzewów 

gatunków uprawnych, w tym zdziczałe grusze, porzeczki, agresty, kasztanowce i lipy 

drobnolistne. Na mniej żyznych siedliskach rośnie ubogi bór sosnowy, z dominującą sosną 

zwyczajną, brzozą brodawkowatą i warstwą krzewów, składających się z młodych sosen, brzóz, 

jarzębin i buków.  W runie występują borówki, wrzos, mchy i wąskolistne trawy. W obrębie 

Sandru, w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego 

oraz zachowania jego wartości przyrodniczych wyznaczono zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

Glińskie Góry. Jest to zespół wysokich wydm parabolicznych, powstałych wskutek działalności 

wiatru bezpośrednio po ustąpieniu lodowca (zlodowacenia bałtyckiego) około 25 tysięcy lat 

temu. Niektóre z wydm mają do 25 metrów wysokości i są dobrymi punktami widokowymi. 

Zespół zlokalizowany jest na północ od Nowego Tomyśla, około 4-6 km od centrum miasta, 

pomiędzy Przyłękiem na zachodzie a Starym Tomyślu na wschodzie. Fauna obszaru gminy nie 

odbiega od typowej dla całego regionu wielkopolskiego.  
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4) Ludność 

Gmina Nowy Tomyśl na dzień 31 grudnia 2021 r. liczy 26 291 mieszkańców, z czego 

52% stanowią kobiety, a 48% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła  

o 13,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego 

wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. 

Tab. 2 - Liczba mieszkańców 

nazwa obrębu 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r. 

Nowy Tomyśl 13 906 13 769 13 452 

Boruja Kościelna 1 432 1 472 1 546 

Boruja Nowa 667 681 675 

Bukowiec 1 007 995 992 

Cicha Góra 498 501 513 

Chojniki 147 150 159 

Glinno 2 617 2 739 2 828 

Grubsko 77 75 68 

Jastrzębsko Stare 695 689 677 

Kozie Laski 191 186 198 

Paproć  1 430 1 482 1 539 

Przyłęk 756 790 800 

Róża 193 189 181 

Nowa Róża 124 127 131 

Stary Tomyśl 661 665 683 

Sątopy 684 688 684 

Sękowo 521 527 547 

Szarki 114 113 105 

Wytomyśl 530 523 513 

łącznie 26 250 26 361 26 291 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

 

Wykres 1. Zródło: GUS 
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Tab. 3 - Struktura wieku, kobiety i mężczyźni 

Wiek 
Mężczyźni Kobiety Ogółem 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0-2 515 496 436 491 482 453 1006 978 889 

3 167 173 191 160 165 159 327 338 350 

4-5 355 349 342 330 321 326 685 670 668 

6 182 181 185 155 168 163 337 349 348 

7 173 180 180 152 153 167 325 333 347 

8-12 849 856 850 823 826 800 1672 1682 1650 

13-15 417 486 502 407 432 465 824 918 967 

16-17 247 215 256 229 240 271 476 455 527 

18 149 129 112 148 117 112 297 246 224 

19-20 257 281 279 252 265 261 509 546 540 

21-40 3861 3784 3651 3837 3781 3662 7698 7565 7313 

41-60 3221 3251 3306 3334 3383 3449 6555 6634 6755 

61-64 791 817 809 967 941 894 1758 1758 1703 

65-70 738 733 718 878 883 892 1616 1616 1610 

71-81 553 610 664 927 1003 1066 1480 1613 1730 

>81 205 195 191 463 465 452 668 660 643 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

 

Na terenie gminy w roku 2021 zawarte zostały 142 związki małżeńskie oraz udzielone 

zostały 43 rozwody. W roku 2021 odnotowano 227 urodzeń oraz 338 zgonów. 

Tab. nr 4  

rok 
Ilość 

ślubów 

Ilość 

rozwodów 
rok 

Ilość 

urodzeń 

Ilość 

zgonów 

2019 142 43 2019 337 236 

2020 124 37 2020 291 287 

2021 130 55 2021 271 338 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
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5) Infrastruktura komunalna. 

Gmina Nowy Tomyśl jest 100% udziałowcem w trzech spółkach komunalnych. Są to: 

a) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. 

Wysokość kapitału zapasowego spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 484 064,25 zł. 

Na początku roku 2021 r. kapitał podstawowy (po dopisaniu zarejestrowanego 

podniesienia kapitału podstawowego z grudnia 2020 roku) wynosił 9 804 100,00 zł. Gmina na 

podstawie Uchwały Nr XXX/383/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 

2021 roku wniosła wkład pieniężny jako dopłatę do kapitału podstawowego w kwocie 

300 000,00 zł i objęła w nim 3 000 udziałów po 100 zł każdy. Udziały zostały objęte na 

podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 1814/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku.  

1. Przychody i koszty  podstawowej działalności  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

w Nowym Tomyślu Spółka  z o.o. – wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła dla 

odbiorców. 

Tab. 5 Przychody, koszty - wyniki za lata 2020 i 2021 

Grupa 2020 2021 

odbiorców  Przychód [zł] Koszt [zł] Wynik [zł] Przychód [zł] Koszt [zł] Wynik [zł] 

A.1.1   2 747 877,37    2 917 793,93  -169 916,56  2 888 299,94  2 893 317,17 -5 017,23  

A.1.2.   3 204 005,88    3 008 427,84   195 578,04  4 038 616,42  4 075 206,59 - 36 590,17  

A.2.      312 326,35       254 319,52     58 006,83  413 661,65  354 381,78 59 279,87  

A.1.3      226 671,09       293 101,66  -  66 430,57  114 841,54   144 492,35 - 29 650,81  

CG      307 083,78       300 790,19       6 293,59  341 471,09  368 925,56 - 27 454,47  

CGL      137 777,34       109 317,09     28 460,25  124 212,74  123 804,13 408,61  

Razem   6 935 741,81    6 883 750,23     51 991,58  7 921 103,38  7 960 127,58            - 39 024,20    

Źródło: PEC 
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Tab. 6 Struktura sprzedaży ciepła za rok 2020 i 2021: 

Rok 2020       

  Wytwarzanie Przesył i dystrybucja    

Grupa 

odbiorców 

Opłaty za moc 

zamówioną [zł] 

Opłata za ciepło 

[zł] 

Przesył 

stały [zł] 

Przesył 

zmienny [zł] 

Opłata za 

nośnik ciepła 

[zł] 

Sprzedaż 

ogółem [zł] 

A.1.1 554 685,86  1 715 565,85  126 878,93  349 843,52  903,21  2 747 877,37  

A.1.2. 903 066,22  1 574 447,37  209 943,37  515 264,16  1 284,76  3 204 005,88  

A.2. 86 059,66   185 525,10  10 129,98  30 386,56  225,05  312 326,35  

A.1.3 48 428,46  129 442,93  13 519,30  35 122,90  157,50  226 671,09  

CG 96 662,28  210 297,36                  -                      -    124,14  307 083,78  

CGL 36 758,76  101 018,58                  -                      -      137 777,34  

Razem 1 725 661,24  3 916 297,19  360 471,58  930 617,14  2 694,66  6 935 741,81  

Źródło: PEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2. Sprzedaż ogółem, źródło: PEC 

  

rok 2021       

  Wytwarzanie Przesył i dystrybucja    

Grupa 

odbiorców 

Opłaty za moc 

zamówioną [zł] 

Opłata za ciepło 

[zł] 

Przesył stały 

[zł] 

Przesył 

zmienny [zł] 

Opłata za 

nośnik 

ciepła [zł] 

Sprzedaż 

ogółem [zł] 

A.1.1 543 372,42  1 873 273,79  114 707,82  356 307,78  638,13  2 888 299,94  

A.1.2. 991 205,72  2 070 169,07  244 620,76  731 638,53  982,34  4 038 616,42  

A.2. 100 626,98  259 165,68  12 204,09  41 664,90    413 661,65  

A.1.3 23 695,24  65 444,34  6 739,50  18 915,66  46,80  114 841,54  

CG 89 002,50  252 291,02      177,57  341 471,09  

CGL 26 042,14  98 170,60        124 212,74  

Razem 1 773 945,00  4 618 514,50  378 272,17  1 148 526,87  1 844,84  7 921 103,38  
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WYKRES 3. STRUKTURA KOSZTÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: PEC 

2. Przychody i koszt innej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym 

Tomyślu Spółka z o.o. 

Tab. 7. Przychody z innej działalności - usługi transportowe oraz usługi parkingowe  

dla firm, osób zewnętrznych.  

Wyszczególnienie 2020 2021 

  Przychód [zł] Koszt [zł] Wynik [zł] Przychód [zł] Koszt[zł] Wynik [zł] 

Usługi 

transportowe i inne 
-    2 791,72                  -    97,53  6 772,83   

Dzierżawy 36 050,95                    -    37 171,42     

Usługi parkingowe  50 828,76   19 352,51                  -    62 560,36 21 307,75   

Razem 86 879,71   22 144,23    64 735,48  99 829,31        28 080 ,58              71 748 ,73    

Źródło: PEC 
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W roku 2021 spadły zyski finansowe z tytułu lokat terminowych. Od stycznia do 

listopada 2021 roku nie można było lokować środków pieniężnych w bankach na lokatach jak 

również rachunki firmowe były nieoprocentowane. 

Tab. 8. Przychody i koszty z działalności oraz wynik finansowy za lata 2020 i 2021 

  Rok 2021 Rok 2020 

Przychody netto z działalności podstawowej          8 020 932,69 zł      7 022 621,52 zł 

zmiana stanu produktów                    9 969,37 zł                    2 601,68  zł   

Razem przychody ze sprzedaży:            8 030 902,06 zł        7 025 223,20 zł   

   

Koszty działalności podstawowej:   

pozostałe koszty działalności operacyjnej             3 298 449,67 zł           2 975 802,18 zł     

zużycie materiałów i energii             4 699 727,86 zł           3 932 693,96 zł    

Razem koszty:             7 998 177,53 zł          6 908 496,14 zł     

   

Zysk/strata na działalności podstawowej                  32 724,53 zł          116 727,06 zł    

   

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe               211 139,49 zł              24 110,87 zł    

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe                       681,48 zł            52 165,54 zł 

Zysk/strata                210 458,01 zł           - 28 054,67 zł   

 zysk/strata brutto  

z działalności gospodarczej 
243 182,54 zł 88 672,39 zł   

Podatek dochodowy od osób prawnych 19 034,00 zł 15 387,00 zł 

Zysk/strata netto 

 z działalności gospodarczej 
224 148,54 zł 73 285,39 zł 

Źródło: PEC 

3. Plan remontów i wykonanie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym 

Tomyślu Spółka z o.o. za rok 2021  

Plan remontów na rok 2021 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu 

Spółka z o.o.  został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i zaopiniowany pozytywnie przez Radę 

Nadzorczą Spółki w dniu 9 lutego 2021  roku.  
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Tab. 9. Wykonanie przedłożonego i zatwierdzonego planu 

 L.p. Adres i nr zlecenia 
W Y K O N A N I E  

Netto w zł 

1 

Boruja Kościelna 

Szkolna 14 Kotłownia 701 

R-1/CGL/701/21 
0,00 

2 

Nowa 6 NT 

Kotłownia Nr 704 

R-2/CG/704/21 
275,29 

3  

Poznańska 27 NT 

kotłownia 710 

R-3/CG/710/21 
1 616,89 

4 

Barteckiego 1  NT 

Kotłownia 717 

R-4/CG/717/21 
17,20 

5 

Komunalna 26 NT 

Zaplecze 

R-5/550/21 
3 213,99 

 6 

Pl. Chopina 12 NT 

Kotłownia 723 

R-6/CG/723/21 
83,50 

7  

Długa 26 NT 

Kotłownia 728 

R/7/CG/728/21 
0,00 

8  

Komunalna NT 

kotłownia 732 

R-8/A/732/21 
16 098,12 

9  

Komunalna NT 

Sieć cieplna 

R-9/S/21 
2 416,52 

10  

Sieć cieplna NT 

Węzły grupowe 

R-10/A.1.1/21 
5 579,04 

11  

Nowy Tomyśl 

Węzły cieplne indywid. 

R-11/A.1.2/21 
11 006,88 

12 

Instalacje odbiorcze 

Nowy Tomyśl 

R-12/A.1.3/21 
0,00 

13 
Zaplecze NT 

R-13/T/21 
1 830,72 

14 
Wszystkie obiekty NT 

R-14/REZ/21 
34 976,33 

 
Razem plan: 77 114,48 

Źródło: PEC 
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4. Inwestycje i zakupy w roku 2021  

Tab. 10. Plan inwestycji na rok 2021  

Lp. Opis przedsięwzięcia  Planowany efekt 
Szac. koszt 

netto w zł 

Wykonanie 

netto w zł 

1. 
Zakup i montaż węzła dla budynków Północ 

19 a 

Zwiększenie sprzedaży ciepła, 

wzrost mocy zamówionej  

o ok. 275 kW 

30 000,00 28 888,28 

2. 
Budowa przyłącza cieplnego do budynku 

Północ 19a (ok 200 mb) 

Zwiększenie sprzedaży ciepła. 

Wzrost mocy zamówionej  

o ok. 275kW 

160 000,00 218 610,16 

  3. Montaż węzła cieplnego w budynku ZUS 

Zwiększenie sprzedaży ciepła. 

Wzrost mocy zamówionej  

o ok. 45 kW. 

30 000,00 

Inwestycja 

w toku, 

zakończenie 

w roku 2022 

4. 

Modernizacja sieci magistralnej DN150 na 

odcinku K-23 do K-24 w technologii 

preizolowanej wraz z budową przyłącza do 

siedziby ZUS. 

Zmniejszenie strat ciepła, poprawa 

efektywności, zwiększenie mocy 

zamówionej oraz sprzedaży ciepła 

 

400 000,00 
 

261 435,16 

5. 
Zakup i wymiana starych liczników ciepła na 

liczniki ultradźwiękowe  

Zwiększenie dokładności  

i niezawodności pomiaru. 
6 000,00 2 480,00 

6. 
Wymiana energochłonnych pomp na pompy 

elektroniczne 
Oszczędność energii elektrycznej 20 000,00 25 251,10 

7. 

Opracowanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej na rozbudowę sieci 

ciepłowniczej na ul. Działkowej oraz  

ul. Komunalnej/ Grudniowej w Glinnie.  

Rozbudowa sieci 100 000,00 

Inwestycja 

w toku, 

zakończenie 

w roku 2022 

8. 
Modernizacja węzła grupowego WG-2 przy 

ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu 

Zmniejszenie strat ciepła, poprawa 

efektywności, zwiększenie mocy 

zamówionej oraz sprzedaży ciepła. 

250 000,00 58 260,81 

9. 

Budowa przyłącza do planowanej inwestycji 

przy ul. Ślósarskiego w Nowym Tomyślu 

(działka o nr ewidencyjnym 39/4) 

Zwiększenie sprzedaży ciepła 150 000,00 97 041,45 

10. 
Modernizacja kotłowni  

K-732  

Zwiększenie efektywności 

użytkowania istniejących kotłów 

grzewczych 

50 000,00 47 200,00 

11. 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie 

kotłowni K-732 (wraz z przygotowaniem 

terenu pod inwestycję)  

Oszczędność energii elektrycznej 

 
200 000,00 155 650,98 

12. 

Opracowanie koncepcji dostarczania ciepła 

dla przyszłego osiedla budowanego przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. 

Działkowej w Nowym Tomyślu, w tym 

opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dotyczącej budowy gazowej 

kotłowni lokalne 

 

Zwiększenie sprzedaży ciepła 
60 000,00 

 

Inwestycja 

w toku, 

zakończenie 

w roku 2022 

Razem: 1 406 000,00 920 906,32 

Źródło: PEC 
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Zwiększenie wartości majątku nastąpiło  na skutek zakupu pomp obiegowych i liczników ciepła 

na poszczególne węzły  oraz na skutek rozliczenia inwestycji: 

- wykonane inwestycje           920 906,32 zł 

   tym: zakup pomp obiegowych na kwotę:            25 251,10 zł 

  zakup liczników ciepła na kwotę:                    2 480,00 zł  

- zwiększenie wartości serwera             4 000,00 zł   

- zakup nowego serwera z oprogramowaniem                           45 434,00 zł 

- wykup samochodu z leasingu operacyjnego              454,47 zł 

- zakup pozostałych środków trwałych          19 925,20 zł 

Zwiększenie majątku spółki to kwotę:                990 719,99 zł    

Zmniejszenie majątku spółki nastąpiło na skutek likwidacji : 

- liczników ciepła                1 508,00 zł 

- pomp obiegowych                         15 087,46 zł 

- serwer                          18 640,00 zł 

- kocioł paromat K-723                        79 512,29 zł 

- podgrzewacz w K-723                        15 528,47 zł 

- wymiennik WWB-1 WG-1                                 40 103,88 zł 

- wyposażenie sprzedanej kotłowni K-723           34 472,18 zł 

- nakłady w obce środki trwałe K-723           19 650,26 zł 

- zmniejszenie wartości serwerowni                          8 743,05 zł 

- sieć cieplna Wypoczynkowa              2 807,42 zł 

 Kwota likwidacji środków trwałych to:                               236 053,01 zł 

 

 Kapitał zapasowy wzrósł o kwotę 300 000,00 zł. 
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b)  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o. o. 

 

Za zaopatrzenie w wodę oraz gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Nowy 

Tomyśl odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu  

Spółka z o. o.  

Przedsiębiorstwo eksploatuje: 

- 509,5 km sieci wodociągowych z przyłączami 

- 129,7 km sieci kanalizacyjnych z przyłączami 

- 7 323 odbiorców wody 

- 4 273 odbiorców podłączonych do kanalizacji 

W 2021 roku nastąpiło zwiększenie: 

* sieci wodociągowych o 5,1 km  

* sieci kanalizacyjnych o 3,0 km  

* liczby odbiorców wody o 219 szt. 

* liczby odbiorców ścieków o 164 szt. 

  

Wykres 4, źródło: PWiK 
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Wykres 5, źródło: PWiK 

  

Wykres 6, źródło: PWiK 
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Realizacja poszczególnych działów wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w 2021 r. przedstawia się następująco: 

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

Wszystkie usługi stanowiące przedmiot działalności Spółki były realizowane zgodnie                         

z założeniami planu. W celu zachowania ciągłości świadczenia usług dokonano przeglądów  

i konserwacji maszyn i urządzeń celem zapewnienia ich sprawności. Prowadzono sukcesywną 

modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowano sieci wodociągowe 

i sieci kanalizacyjne w ramach posiadanych środków inwestycyjnych. Rozbudowa sieci 

umożliwiła większej liczbie odbiorców gminy korzystanie z usług  dostawy wody i odbioru 

ścieków. 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, nakłady inwestycyjne oraz sposób 

finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach 

Na realizację zadań, ujętych w planie wieloletnim, w 2021 roku, poniesiono nakłady 

inwestycyjne w wysokości 2 988 252,78 zł, w tym zrealizowano kolejny etap budowy 

kanalizacji sanitarnej w Sątopach  o wartości 1 295 637,32 zł. 

Wybudowano sieci wodociągowe o łącznej długości 597,97 m i zakupiono sieci wodociągowe 

o łącznej długości 2 242,29 m. Wybudowano sieci kanalizacyjne o łącznej długości  

2 950,15 m.  

Podpisano umowę na wykonanie części zadania „modernizacja istniejącej na terenie 

oczyszczalni ścieków wiaty kompostowni osadów ściekowych poprzez jej obudowę  

i wykonanie układu ujmowania i dezodoryzacji powietrza poprocesowego w płuczkach 

chemicznych”.   

Najważniejsze zadania inwestycyjne to:  

- budowa stacji odbioru osadów z samochodów specjalistycznych, 

- modernizacja istniejącej na terenie oczyszczalni ścieków wiaty kompostowni osadów 

ściekowych poprzez jej obudowę i wykonanie układu ujmowania i dezodoryzacji powietrza 

poprocesowego w płuczkach chemicznych, 

- rozwój  systemu sieci kanalizacji sanitarnej  w terenie miejskim i pozamiejskim, 

- rozwój systemu sieci wodociągowej w terenie miejskim i pozamiejskim, 

- modernizacja sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 

W 2021 roku kontynuowano wymianę wodomierzy na dokładniejsze wodomierze z odczytem 

radiowym. W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada 96% głównych wodomierzy radiowych. 

Umożliwia to na racjonale gospodarowanie zużyciem wody.  Motywuje się  odbiorców aby 

odłączali odpływ wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej co  racjonalizuje  wprowadzanie 

ścieków do kanalizacji sanitarnej.  Nadal aktywizowano mieszkańców aby podłączali swoje 

posesje do  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych informując ich o takich możliwościach,  

szczególnie tam gdzie wybudowano nowe sieci. W zakresie działań szerzących wiedzę 

ekologiczną i ochronę środowiska umieszczano stosowne informacje na stronie internetowej. 

Tab. 11. Podsumowanie finansowe działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o. o. w roku 2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan Wykonanie Zaawansowanie 

na 2021r za 2021 rok 
wykonania planu 

%    ( kol. 4 : 3 ) 

1 2 3 4 5 

1. Razem przychody z działalności podstawowej 16 479 663,69 16 316 451,73 99,01 

2. Razem koszty działalności podstawowej 15 989 912,24 16 095 320,49 100,66 

3. Zysk (+), Strata( - ) na działalności podstawowej 489 751,45 221 131,24 45,15 

4. Pozostałe przychody 361 883,98 541 664,56 149,68 

5. Koszty pozostałej działalności 259 429,34 412 246,90 158,91 

6. Zysk (+), Strata( - ) na działalności podstawowej 102 454,64 129 417,66 126,32 

7. Przychody finansowe 9 000,00 12 202,87 135,59 

8. Koszty finansowe 23 625,00 23 279,19 98,54 

9. Zysk (+), strata(-) na działalności finansowej -14 625,00 -11 076,32 75,74 

10. Pozostałe przychody operacyjne 341 179,10 332 595,19 97,48 

11. Pozostałe koszty operacyjne 350 100,60 347 754,16 99,33 

12. Zysk (+), strata(-) na działalności operacyjnej -8 921,50 -15 158,97 169,92 

13. Zysk brutto (+) strata (-) 568 659,59 324 313,61 57,03 

14. Podatek dochodowy 119 419,00 67 533,00 56,55 

 Zysk netto (+) strata (-) 449 240,59 256 780,61 57,16 

źródło: PWiK 
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c) Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu 

Sp. z o.o. 

Dnia 30 grudnia 2020 r. Spółka zawarła umowę z Gminą Nowy Tomyśl „Akt powierzenia 

wykonywania usług z zakresu gospodarki komunalnej”. W związku treścią tej umowy, jak 

również obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, do podstawowych grup 

działalności Spółki należą: 

A. administrowanie i zarządzania zasobem gminnym, 

B. administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi, 

C. obsługa szaletów publicznych, 

D. inkaso opłaty targowej, 

E. inkaso opłaty śmieciowej, od posiadania psa i podatków od nieruchomości, rolnego  

i leśnego, 

F. oflagowywanie miasta wraz z obsługą znicza na okoliczność świąt państwowych, 

G. umieszczanie oraz zdejmowanie ozdób świątecznych, 

H. administrowanie i zarządzanie świetlicami wiejskimi, 

I. obsługa terenów rekreacyjnych i zielonych przy świetlicach wiejskich, 

J. administrowanie strefą płatnego parkowania, 

K. wynagrodzenie prowizyjne z tyt. administrowania zasobem gminnym. 

Ponadto Spółka prowadzi działalności: 

L. administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, 

M. wynajem nieruchomości własnych (na terenie siedziby), 

N. pozostała działalność Spółki.  

 

Wykres 7     Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 
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Wykres 8     Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

 

Tab. 12. Wynik roczny na poszczególnych rodzajach działalności w latach 2016-2021 

 

        Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

 

Spółka w roku 2021, pomimo ograniczeń i trudności spowodowanych panującą  

w dalszym ciągu epidemią Covid-19, z zachowaniem zasad ostrożności i BHP, kontynuowała 

swoją bieżącą działalność, w ramach której m.in.: 

 działano na podstawie nowej umowy z Gminą – akcie powierzenia usług z zakresu 

gospodarki komunalnej z dnia 30 grudnia 2020 r., w ramach której pozyskano nowe zadanie 

– obsługa terenów zielonych i rekreacyjnych przy świetlicach wiejskich,  

 utrzymano w mocy wszystkie umowy o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, 

 rozpoczęto współpracę z nowym brokerem ubezpieczeniowym, 

Rodzaj działalności 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A. administrowanie i zarządzania zasobem gminnym84 515,51 41 245,04 47 479,38 -759 455,52 -6 842,77 -93 961,97

B. administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi0,00 -23,82 0,00 0,00 0,00 0,00

C. obsługa szaletów publicznych -1 122,63 -3 739,21 -4 364,28 -3 185,72 -12 192,08 7 503,71

D. inkaso opłaty targowej 23,93 11,41 -197,46 -1 434,45 65,89 0,00

E. inkaso opłaty śmieciowej, od posiadania psa i podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego357,29 278,38 258,61 191,80 307,89 373,38

F. oflagowywanie miasta wraz z obsługą znicza na okoliczność świąt państwowych-0,51 39,17 31,49 -102,33 -114,56 -1 104,00

G. umieszczanie oraz zdejmowanie ozdób świątecznych0,00 0,00 0,00 -14 652,70 -11 199,07 -7 708,87

H. administrowanie i zarządzanie świetlicami wiejskimi0,00 -2 177,21 -106,99 -14 817,48 -20 123,81 -13 614,83

I. tereny rekreacyjne i zielone przy świetlicach wiejskich0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 571,48

I. administrowanie strefą płatnego parkowania 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,13 13 573,23

J. wynagrodzenie prowizyjne z tyt. administrowania zasobem gminnym21 422,58 18 857,94 25 190,66 20 656,00 35 770,67 43 929,19

K. administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi2 926,78 -3 871,56 -21 850,75 -30 802,37 10 390,15 14 274,88

L. wynajem nieruchomości własnych (na terenie siedziby)16 747,76 3 777,60 4 964,22 2 158,07 18 617,72 66 265,33

Ł. Pozostała działalność Spółki -3 556,45 -680,47 2 613,41 -898,09 72 260,65 -353,00

Razem wynik brutto 121 314,26 53 717,27 54 018,29 -802 342,79 92 100,81 24 605,57
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 przygotowano szereg zapytań ofertowych o roboty budowlane, usługi i dostawy, 

 przeprowadzono kolejne prace w biurowcu Spółki, zwiększających wydajność pracy  

i zapewniających bezpieczeństwo danych (nowy serwer wraz z oprogramowaniem oraz 

modernizacja serwerowni), jak również zamontowano system klimatyzacji, który 

równorzędnie może służyć jako źródło ogrzewania, prace te sfinansowano leasingiem. 

 Stan zasobów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: 

I. Spółka zarządza budynkami stanowiącymi w 100 % własność gminy: 

Powierzchnia użytkowa budynków ogółem: 11.122,95 m², są to: 43 budynki 

mieszkalne, 40 budynków niemieszkalnych. 

II. Lokale stanowiące własność gminy (znajdujące się w budynkach stanowiących  

w 100 % własność gminy oraz we wspólnotach mieszkaniowych):  

a) Lokale    430  o powierzchni użytkowej             20.684,74 m²,  

w tym: 

 Lokale mieszkalne  399 o powierzchni użytkowej           19.854,76 m² 

 Lokale socjalne     27 o powierzchni użytkowej               779,58 m² 

 Kontenery mieszkalne      4 o powierzchni użytkowej                  50,40 m² 

a) Garaże       32 o powierzchni użytkowej               718,88 m² 

b) Tereny pod garaże     55 o powierzchni użytkowej               928,86 m² 

c) Lokale użytkowe      70 o powierzchni użytkowej            5.122,23 m² 

III. Spółka administruje 117 Wspólnotami Mieszkaniowymi, zawierającymi: 

a) Lokale gminne we wspólnotach  341  o powierzchni użytkowej    16.796,81 m² 

b) Lokale wykupione we wspólnotach  443 o powierzchni użytkowej    23.489,67 m² 

A. Administrowanie i zarządzanie zasobem gminnym 

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu  

Sp. z o.o., koszty działalności administrowania mieniem gminnym pokrywa  

z przychodów z lokali mieszkalnych. Bilansowa nadwyżka przychodów nad wydatkami lub 

strata są przedstawiane na zgromadzeniu wspólników.  
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Tab. 13. Przychody i koszty utrzymania zasobu gminnego w latach 2020 i 2021         

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie Wykonanie 

za 2020 [zł] za 2021 [zł] 

I Przychody z lokali gminnych 3 218 288,28 3 447 255,50 

  przychody działalności podstawowej 3 010 426,66 3 186 592,62 

1 czynsz za lokale gminne- mieszkania 1 179 649,59 1 173 382,87 

2 czynsz za garaże 62 716,19 65 803,37 

3 czynsz za komórki 14 397,52 15 359,58 

4 czynsz za piwnice 8 295,91 7 853,81 

5 punkty świetlne 1 205,40 1 769,24 

6 zaliczki za pobór wody i odprowadzenie ścieków 396 352,41 386 238,51 

7 zaliczki na centralne ogrzewanie 103 736,64 91 429,45 

8 opłata za selektywną zbiórkę odpadów 258 939,72 344 725,50 

9 opłata za korzystanie z anten zbiorczych 5 419,06 5 312,60 

10 wpływy za reklamy 4 442,50 3 647,70 

11 odsetki od czynszu 97 604,83 141 330,09 

12 zarządzanie mieniem komunalnym od wspólnot 49 979,75 0,00 

13 dopłata - prąd Stary Tomyśl 0,00 2 220,30 

14 dopłata z gminy- remonty dla pogorzelców 0,00 47 520,44 

15 dopłata z gminy- koszty zarządzania 151 971,40 199 262,83 

16 dopłata z gminy- eksploatacja 103 787,67 139 441,31 

17 dopłata z gminy- fundusz remontowy do wspólnot, dopłaty do remontów 571 928,07 561 295,02 

18 nadwyżka przychodów nad kosztami w roku poprzednim  0,00 0,00 

  pozostałe przychody operacyjne 207 861,62 260 662,88 

19 zwrot zasądzonych kosztów 0,00 11 394,70 

20 spłata należności wątpliwych i sądowych 207 861,62 247 417,35 

21 pozostałe przychody operacyjne i finansowe 0,00 1 850,83 

II Koszty utrzymania lokali gminnych  3 225 131,05 3 541 217,47 

1 pobór energii elektrycznej na klatkach schodowych 7 131,21 6 300,11 

2 prąd- punkty świetlne (od mieszk. lokatorskich do wspólnot) 1 009,00 1 760,24 

3 prąd Stary Tomyśl 0,00 2 220,30 

4 zakup wody, odprowadzenie ścieków, wywóz ścieków 81 078,57 90 712,52 

5 zakup wody, odprowadzenie ścieków (od mieszk. lokat. do wspólnot) 318 148,43 301 391,68 

6 koszt opału Boruja Kościelna (budynek po byłym przedszkolu) 20 413,00 0,00 

7 c.o. od lokatorskich  (od mieszk. lokatorskich do wspólnot) 96 896,88 92 311,59 

8 koszt opłaty śmieciowej od lokatorów 79 808,00 106 176,00 

9 wywóz śmieci (od mieszk. lokatorskich do wspólnot) 179 371,00 238 549,50 

10 koszt telewizji kablowej, anten os. Batorego - lokatorzy 3 819,47 3 494,42 

11 koszty zarządzania do wspólnot od części gminnej 201 951,13 199 262,83 

12 eksploatacja (od mieszk. lokatorskich do wspólnot) 138 098,30 134 789,58 

13 fundusz remontowy wydzielony do wspólnot  321 917,93 301 878,69 

14 fundusz remontowy- udział gminy w remontach we wspólnotach 250 010,14 264 068,06 
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15 opłata roczna za umieszczenie przyłącza (ul. Kolejowa) 143,36 147,11 

16 opłata za wpisy do KRD  5 166,00 6 196,11 

17 rata kredytu termomodernizacja budynku Glinno 15 988,56 15 988,56 

18 ubezpieczenia budynków 14 709,59 18 674,60 

19 koszt remontów zrefakturowanych przez Gminę Nowy Tomyśl 0,00 47 520,44 

20 materiały bezpośrednie 28 838,99 14 863,26 

21 robocizna konserwatorów PU ZGM Sp. z o.o. 13 820,94 22 869,43 

22 robocizna obca na budynkach gminnych- przeglądy okresowe 0,00 48 042,60 

23 robocizna obca na budynkach gminnych- remonty (plan remontowy) 168 332,73 116 638,00 

24 robocizna obca na budynkach gminnych- remonty (awaryjne) 0,00 95 079,73 

25 ekspertyzy, dokumentacje techniczne 54,74 26 170,93 

26 inne (np. konserwacja anten, usługa deratyzacji, WUKO) 467,40 1 014,74 

27 przycinka drzew 0,00 0,00 

28 konserwacja domofonów w budynkach komunalnych, RTV 0,00 0,00 

29 sprzątanie wolnych lokali, porządkowanie terenu 0,00 7 677,00 

30 pojemniki na odpady komunalne 0,00 0,00 

31 pozost. koszty operacyjne- odpis na nal. wątpliwe, koszty sądowe 237 397,23 353 460,40 

32 prowizja 3% za zarządzanie budynkami gminnymi 65 971,19 64 913,94 

33 koszty administrowania 974 587,26 959 045,10 

Zysk (+), Strata (-) na działalności: -6 842,77 -93 961,97 

       Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

Spółka mając do dyspozycji środki pochodzące z opłat czynszowych mieszkańców, stara 

się możliwie największy budżet przeznaczyć na remonty substancji mieszkaniowej.  

W roku 2021 na remonty w lokalach gminnych oraz na remonty budynków będących w 100% 

własnością Gminy Nowy Tomyśl wydatkowano kwotę 261.141,44 zł, na co składają się: 

 usługi remontowo-budowlane                  18.201,39 zł 

 usługi zduńskie      16.700,00 zł 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej   19.124,32 zł 

 usługi dekarsko-blacharskie          471,40 zł 

 instalacje gazowe               101.543,78 zł 

 instalacje elektryczne     44.019,60 zł 

 instalacyjne wodno-kanalizacyjne     12.245,35 zł 

 instalacje centralnego ogrzewania         162,00 zł 

 przeglądy gazowe, kominiarskie, budynków, elektryczne  47.812,60 zł 

 pozostałe            861,00 zł 
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W powyższych kosztach uwzględniono prace wykonane w ramach planu remontów  

na rok 2021. Spośród zaplanowanych i zatwierdzonych do realizacji przez zgromadzenie 

wspólników zadań wykonano wszystkie, natomiast ostateczny koszt okazał się o 10.838,00 zł 

wyższy niż zakładano.  

Znaczny udział w kosztach utrzymania lokali gminnych mają przekazywane zaliczki  

na eksploatację, koszty zarządzania, fundusz remontowy oraz dopłaty do remontów należne do 

Wspólnot Mieszkaniowych od powierzchni mieszkań komunalnych zgodnie z podjętymi 

uchwałami tych wspólnot. Zgodnie z aktem powierzenia usług z zakresu gospodarki 

komunalnej całość tych kosztów jest fakturowana na Gminę Nowy Tomyśl, a kształtują się one 

następująco: 

 zaliczki na eksploatację     134.789,58 zł 

 zaliczki na koszty zarządzania    199.262,83 zł 

 zaliczki na fundusz remontowy    301.878,69 zł 

 dopłaty do funduszu remontowego    264.068,06 zł 

W lutym 2021 r. doszło do tragicznego w skutkach pożaru budynku administrowanego 

przez Przedsiębiorstwo. W budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa, część mieszkań 

należy do osób fizycznych a część pozostaje niewykupiona i ich właścicielem jest Gmina Nowy 

Tomyśl. W lokalach komunalnych zamieszkiwały 4 rodziny, dla których po pożarze trzeba było 

zapewnić lokale zastępcze. Przystosowanie wolnych lokali wymagało poniesienia znacznych 

kosztów (51.322,07 zł brutto), na które Spółka nie posiadała środków finansowych. W związku 

z czym zrefakturowano te koszty na Gminę Nowy Tomyśl.  

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na działalności administracja  

i zarządzanie zasobem gminnym koszty utrzymania lokali przewyższyły uzyskane przychody, 

strata wyniosła 93.961,97 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych należny i odprowadzony 

od dochodu uzyskanego z reklam wyniósł 492,00 zł, w związku z czym strata pogłębiła się  

i wynosi netto 94.453,97 zł. 

B. Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi  

Przychody z czynszu najmu lokali użytkowych od początku roku 2012 w całości są 

przekazywane Gminie Nowy Tomyśl, Spółka natomiast otrzymuje określone w akcie 

powierzenia usług z zakresu gospodarki komunalnej wynagrodzenie za zarządzanie  

i administrowanie tymi lokalami. Zgodnie z umową spółka refakturuje również poniesione 

koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych. 
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 Wykres 9                 Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

C. Obsługa szaletów publicznych  

Wpływy pochodzące z szaletów publicznych są w całości odprowadzane do Gminy Nowy 

Tomyśl, Spółka natomiast otrzymuje określone w akcie powierzenia usług z zakresu gospodarki 

komunalnej wynagrodzenie za obsługę, jak również otrzymuje zwrot kosztów poniesionych  

w związku z utrzymaniem szaletów. Spółka obsługuje i prowadzi szalety zlokalizowane na  

pl. Chopina w Nowym Tomyślu, od 5 września 2019 r. obsługuje również automatyczną toaletę 

zlokalizowaną na terenie Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu przy  

ul. Olchowej. Koszty utrzymania szalet znacząco zmniejszyły się w związku  

z przeprowadzoną w 2021 roku modernizacją. W szaletach zlokalizowanych na pl. Chopina, 

obsługiwanych do tej pory przez pracowników (którzy fizycznie pobierali opłaty  

za korzystanie z toalet), zamontowano zamek automatyczny elektroniczny. 

 

Wykres 10                Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

  



 

str. 28 

RAPORT O STANIE GMINY – ROK 2021 

D. Inkaso opłaty targowej  

Wpływy z inkasa opłaty targowej są w całości odprowadzane do Gminy Nowy Tomyśl. 

Czynność z zakresu inkasa rozliczana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej, 

obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z uchwałą Spółce przysługuje 

wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% od zainkasowanych kwot.   

W ramach przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0 wprowadzono zwolnienie od opłaty 

targowej na cały 2021 rok. Zgodnie z dodanym art. 31 zm. ust. 1 niniejszej ustawy  

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której 

mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W związku z tą regulacją Spółka nie prowadziła poboru opłaty 

targowej w roku 2021. 

Tab. 14       Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

 

Wykres 11       Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

 

 

  

Wpływy z opłaty targowej stanowiące podstawę do wynagrodzenia za inkaso: 

w roku 2016 w roku 2017 w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 w roku 2021 

157 107,00 zł 149 821,00  zł 138 522,00 zł 127 073,00 zł 116 438,00 zł          0,00 zł 
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E. Inkaso opłaty śmieciowej, od posiadania psa i podatków od 

nieruchomości, rolnego i leśnego  

Wpływy z inkasa opłaty śmieciowej, od posiadania psa oraz podatków od nieruchomości, 

rolnego i leśnego są w całości odprowadzane do Gminy Nowy Tomyśl. Czynność z zakresu 

inkasa rozliczana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej, obowiązującej w danym roku 

kalendarzowym. Aktualnie odbywa się to na mocy uchwał: 

 z dnia 30.09.2020 nr XXVI/320/2020 – inkaso podatku od nieruchomości lokali 

użytkowych (wynagrodzenie 8%), 

 z dnia 30.09.2020 nr XXVI/320/2020 – inkaso podatku od nieruchomości podatnicy  

z terenu gminy (wynagrodzenie 8%), 

 z dnia 30.09.2020 nr XXVI/324/2020 – inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (wynagrodzenie 8%), 

 z dnia 30.09.2020 nr XXVI/320/2020 – inkaso podatku rolnego (wynagrodzenie 8%), 

 z dnia 30.09.2020 nr XXVI/320/2020 – inkaso podatku leśnego (wynagrodzenie 8%), 

 z dnia 27.10.2021 nr XL/490/2021 – inkaso opłaty od posiadania psów (10%). 

 

 

Wykres 12        Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 
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F. Oflagowywanie miasta wraz z obsługą znicza na  okoliczność świąt 

państwowych 

 

Wykres 13        Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

. 

G. Umieszczanie oraz zdejmowanie ozdób świątecznych  

 

Wykres 14        Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

H. Administrowanie i zarządzanie świetlicami wiejskimi  

Spółka zgodnie z umową o wykonywanie usług z zakresu gospodarki komunalnej 

administruje i zarządza 13 świetlicami wiejskimi położonymi w następujących 

miejscowościach: Boruja Nowa, Szarki, Sątopy, Jastrzębsko Stare, Wytomyśl, Sękowo, 

Przyłęk, Cicha Góra, Glinno, Kozie Laski, Stary Tomyśl, Paproć, Nowa Róża. Wpływy 

z wynajmów świetlic przekazywane są na rachunek bankowy Gminy Nowy Tomyśl. 

Wynagrodzenie Spółki stanowi kwota określona w umowie. Równocześnie Spółka obciąża 

Gminę kosztami eksploatacji, bieżącego utrzymania i remontów w świetlicach wiejskich. 
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Wykres 15        Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

I. Obsługa terenów rekreacyjnych i zielonych przy świetlicach wiejskich (od 

1 maja 2021 r.) 

Gmina Nowy Tomyśl aktem powierzenia usług z zakresu gospodarki komunalnej 

przekazała Spółce zadanie polegające na wydawaniu poszczególnym sołectwom przydziału 

paliwa do wykaszania terenów zielonych. Ponadto Spółka dokonuje rocznych przeglądów 

technicznych, wykonuje prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń oraz 

usuwa awarie na placach zabaw, w punktach turystycznych i siłowniach zewnętrznych. Łącznie 

przedmiot niniejszego zadania obejmuje tereny zielone i rekreacyjne zlokalizowane  

w 18 miejscowościach: Boruja Nowa, Bukowiec, Cicha Góra, Kozie Laski, Paproć, Przyłęk, 

Róża, Nowa Róża, Sątopy, Sękowo, Szarki, Wytomyśl, Jastrzębsko Stare, Boruja Kościelna, 

Stary Tomyśl, Chojniki, Glinno oraz Grubsko. 

Spółka otrzymuje od Gminy Nowy Tomyśl wynagrodzenie określone w umowie, środki 

na wykonanie zleconych zadań pochodzą z budżetu gminy. 

 

Wykres 16        Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 
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J. Administrowanie strefą płatnego parkowania (od 2 marca 2020 r.)  

Działalność administrowania strefą płatnego parkowania wykonywana jest przez Spółkę 

na podstawie aktu powierzenia usług z zakresu gospodarki komunalnej z dnia  

30 grudnia 2020 r. Działalność ta wróciła do Spółki po kilku latach przerwy, gdzie była 

wykonywana przez Straż Miejską w Nowym Tomyślu. W ramach umowy do zadań Spółki 

należy w szczególności utrzymanie parkometrów w sprawności i czystości, kontrola pojazdów, 

sprzedaż identyfikatorów. Wszelkie wpływy z utargów z parkometrów oraz ze sprzedaży 

identyfikatorów, przekazywane są do Gminy Nowy Tomyśl. Wynagrodzenie Spółki stanowi 

kwota określona w umowie.      

 

Wykres 17        Źródło: PU ZGM Sp. z o. o. 

. 

W pływy z opłaty parkingowej za rok 2021 wyniosły 397 054,29 zł. Strefę płatnego parkowania 

obsługuje jeden pracownik, zatrudniony przez PU ZGM, na umowę o pracę. 
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6) Gospodarka odpadami. 

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

określają szczegółowo uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, w roku 2021 

obowiązywały: 

a. Uchwała Nr XXVI/257/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia  

30 listopada 2012 r. w sprawie: podziału obszaru miasta i gminy Nowy Tomyśl na sektory; 

b. Uchwała Nr XIV/162/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 

23 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 

c. Uchwała Nr XXXVI/457/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 

30 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 

d. Uchwała Nr XXI/262/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie: ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz jej wysokości; 

e. Uchwała Nr XXXIII/413/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 07 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: ustalenia sposobu obliczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz jej wysokości; 

f. Uchwała Nr XXIX/368/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 

g. Uchwała Nr XXXVI/458/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

h. Uchwała Nr XLII/526/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 grudnia 2021 r.  

w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

i. Uchwała Nr LVII/555/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 8 października 2018 r. 

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

gminy Nowy Tomyśl; 

j. Uchwała Nr XLII/406/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 listopada 

2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów; 



 

str. 34 

RAPORT O STANIE GMINY – ROK 2021 

k. Uchwała Nr XXIX/366/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów; 

l. Uchwała Nr XXIX/365/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nowy Tomyśl”. 

m. Uchwała Nr XXXIII/412/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 07 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy 

Tomyśl”. 

W roku 2021 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Nowy Tomyśl oraz zagospodarowanie odpadów realizowane 

były na podstawie umowy z Gminą przez następujące firmy: 

1. Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. E. Sczanieckiej 2 

w Nowym Tomyślu, 

2. Konsorcjum wykonawców w składzie: 

 Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 290, 60-406 Poznań, 

 Członek konsorcjum Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, 

 Członek konsorcjum Paweł Drozdowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

DREXIT Paweł z przy ul. 3 Maja 54A, 64-330 Opalenica. 

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania 

odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości w sposób selektywny. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Tomyśl 

wynosiła: 

 w okresie od 01.01.2021 r.  do 30.04.2021 r. – 21,00 zł od osoby za miesiąc, 

 w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 – 31,50 zł od osoby za miesiąc. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny zostanie mu naliczona opłata podwyższona w wysokości 

126 złotych od osoby za miesiąc. 
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Odpady komunalne z terenu gminy w roku 2021 odbierane były jako odpady zmieszane 

oraz zbierane selektywnie. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Nowy Tomyśl  

w roku 2021 dokonywany był z dwóch sektorów: 

1. Sektor nr I, obejmujący miejscowości: Glinno, Przyłęk, Sękowo, Jastrzębsko Stare, 

Chojniki, Grubsko, Szarki, Boruja Kościelna, Boruja Nowa. Natomiast na terenie 

miasta Nowy Tomyśl w skład sektora I-go wchodzą: osiedle Stefana Batorego, osiedle 

Północ i osiedle przy ul. Wypoczynkowej (bloki). 

2. Sektor nr II, obejmujący miejscowości: Bukowiec, Sątopy, Kozie Laski, Nowa Róża, 

Stary Tomyśl, Paproć, Cicha Góra, Wytomyśl, Róża. Natomiast na terenie miasta Nowy 

Tomyśl w skład sektora II-go wchodzą ulice tj.: Asnyka, Barteckiego, Broniewskiego, 

Brzozowa, Plac Chopina, Jana Pawła II, Kolejowa, Kwiatowa, Norwida, Ogrodowa, 

Olchowa, Piłsudskiego, Radosna, Reymonta, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Spacerowa, 

Szkolna, Topolowa, Tuwima, Tysiąclecia, Wierzbowa, Witosa, Wypoczynkowa, Agrestowa, 

Celna, Cicha, Działkowa, Plac Dworcowy, Hołogi, Jagodowa, Janusa. Jeżynowa, Kamienna, 

Kanałowa, Komunalna, Koszykowa, Leśna, Lipowa, Malinowa, Musiała, pl. Niepodległości, 

Piaskowa, Poziomkowa, Rzemieślnicza, Sczanieckiej, Ślósarskiego, Spokojna, 3-go Stycznia, 

Targowa, Truskawkowa, Wiatrakowa, Wiklinowa, Wodna, Zachodnia, Zacisze, Zakątek, 

Zakładowa, Zaułek, Zbąszyńska, Zielona, Żwirowa, Akacjowa, Baranowskiego, Bohaterów, 

Dojazd, Gronowa, Klonowa, Łanowa, Łąkowa, Nowa, Osiedlowa, Paprocka, Półwiejska, 

Rolna, Sadowa, Szpitalna, Świerkowa, os. Tęczowe, Wiejska, Zagrodowa, Zbożowa, 

Chmielna, Daliowa, Długa, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Lawendowa, Mickiewicza, 

Polna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Różana, Sienkiewicza, Słonecznikowa, 

Storczykowa, Śniadeckich. 

W 2021 roku odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników realizowany był  

z częstotliwością: 

 zabudowa jednorodzinna: jeden raz na 2 tygodnie; 

 zabudowa wielorodzinna: dla wszystkich osiedli mieszkaniowych i wspólnot 

mieszkaniowych odbiór realizowany był trzy razy w tygodniu. 

Zbiórka selektywna odbywała się w dwóch systemach workowym i pojemnikowym  

z częstotliwością: 

 zabudowa jednorodzinna: jeden raz na 4 tygodnie; 

 zabudowa wielorodzinna jeden raz na 4 tygodnie, dla wszystkich osiedli mieszkaniowych 

i wspólnot mieszkaniowych odbiór realizowany był trzy razy w tygodniu. 



 

str. 36 

RAPORT O STANIE GMINY – ROK 2021 

Na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2021 w sposób selektywny zbierane były następujące 

frakcje odpadów: 

 papier – worek/pojemnik niebieski; 

 tworzywa sztuczne – worek/pojemnik żółty; 

 szkło – worek/pojemnik zielony; 

 bioodpady – worek/pojemnik brązowy. 

Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone zbierane były: 

 zabudowa jednorodzinna: w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do końca 31 października 

2021 r. jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie jeden raz na cztery tygodnie; 

 zabudowa wielorodzinna: w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do końca 31 października 

2021 r. jeden raz na tydzień, w pozostałym okresie jeden raz na cztery tygodnie; 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane 

były dwa razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym przez objazdowe zbiórki,  

tzw. mobilny PSZOK. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny był odbierany z wyznaczonych 

do tego miejsc, natomiast odpady wielkogabarytowe odbierane były sprzed posesji.  

Właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogli dostarczać do PSZOK-ów następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie  

i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, metale, bioodpady, meble  

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzież  

i tekstylia. 

Przeterminowane leki w 2021 r. odbierane były również przez apteki: 

1. Apteka „Św. Rocha”, os. Północ 12, 64-300 Nowy Tomyśl; 

2. Apteka „NOVA”, ul. Kościuszki 54, 64-300 Nowy Tomyśl; 

3. Apteka „Pomarańczowa”, os. Batorego 52 c, 64-300 Nowy Tomyśl; 

4. Apteka „Pomarańczowa 2”, ul. Zbąszyńska 9, 64-300 Nowy Tomyśl; 

5. Apteka „Moderna”, ul. Poznańska 22, 64-300 Nowy Tomyśl; 

6. Apteka „od Serca” ul. Mickiewicza 4, 64-300 Nowy Tomyśl; 

7. Apteka „od Serca” os. Batorego 52, 64-300 Nowy Tomyśl; 

8. Apteka „od Serca” pl. Kościelny 9A Boruja Kościelna, 64-300 Nowy Tomyśl; 

9. Apteka „FARMACJA”, ul. 3-go Stycznia 2, 64-300 Nowy Tomyśl; 

10. Apteka „Moderna 2” ul. Poznańska 12 , 64-300 Nowy Tomyśl; 

11. Apteka „Prima” ul. Poznańska 40, 64-300 Nowy Tomyśl; 

12. Apteka „od Serca” ul. Kolejowa 1B. 64-300 Nowy Tomyśl 
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Na terenie gminy Nowy Tomyśl nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady 

stanowiące odpady komunalne oraz przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych odpadów komunalnych odebrane z terenu Gminy Nowy Tomyśl, zarówno 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy zostały przekazane zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. 

7) Bezrobocie na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

Na koniec roku 2021 zarejestrowanych było 251 bezrobotnych, w tym 139 kobiet  

i 112 mężczyzn. W stosunku do roku 2020 bezrobocie zmalało o 113 bezrobotnych. 

W skali wieku najwięcej bezrobotnych mieszkańców na terenie Gminy Nowy Tomyśl 

zarejestrowano w przedziale wieku od 30 do 50 roku życia – 122. Najmniej liczną grupę 

zarejestrowanych bezrobotnych są mieszkańcy w wieku powyżej 50 lat – 61 osób.  

   

 Tab. 15 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu – Sprawozdanie o rynku pracy MRPiT-01  

Ilość ofert pracy na terenie gminy Nowy Tomyśl złożonych w 2021 r. wyniosła 373. 
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II. INFORMACJE FINANSOWE – ogólna charakterystyka 

1) Stan finansów Gminy Nowy Tomyśl 

Zarządzeniem Nr 381/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Burmistrz ustalił projekt budżetu 

na rok 2021. Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą  

nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. Założenia 

budżetu w ciągu roku ulegały licznym zmianom. Wynikało to z otrzymanych zawiadomień  

o zwiększeniu środków finansowych gminy ze źródeł zewnętrznych, a także własnych potrzeb 

powstałych w toku wykonywania budżetu. W sprawie zmian uchwały budżetowej Rada 

Miejska podjęła 11 uchwał, natomiast Burmistrz wydał 18 zarządzeń. 

Dochody i wydatki budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiają się następująco: 

         Plan         Wykonanie         % wyk. 

      po zmianie              do planu 

Dochody     179.692.258,32  182.786.469,93      101,72 

z tego: 

- dochody bieżące    171.004.082,01  174.976.895,74      102,32 

- dochody majątkowe            8.688.176,31          7.809.574,19        89,89 

 

W dochodach budżetu: 

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami 

47.931.743,50    47.736.215,28       99,59 

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 

178.000,00         160.888,83       90,39       

- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

166.995,00          166.995,00       100,00 

- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  

2.116.104,80       2.167.932,14       102,45 
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Wydatki             183.728.317,46  170.922.202,30       93,03 

z tego: 

- wydatki bieżące           160.981.721,22  151.117.550,15        93,87 

- wydatki majątkowe       22.746.596,24      19.804.652,15        87,07 

 

W wydatkach budżetu: 

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

47.931.743,50    47.736.215,28       99,59 

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

178.000,00       160.888,83       90,39 

- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

166.995,00       166.995,00      100,00 

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

694.398,75       690.057,96      99,23 

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni  

lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej. 

Wykres 18  źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2021r. 

Tab. 16                                                       Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

 dochody wydatki 

rok 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

plan 150 777 508,60 zł 164 042 281,27 zł 179 692 258,32 zł 161 906 034,10 zł 175 135 500,25 zł 183 728 317,46 zł 

wykonanie 152 462 358,10 zł 166 155 669,57 zł 182 786 469,93 zł 148 986 593,28 zł 158 057 863,46 zł 170 922 202,30 zł 

wykonanie 

w % 
101,12% 101,29% 101,72% 92,02% 90,26% 93,87% 
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Na koniec 2021 roku Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dodatni wynik budżetu (nadwyżka) 

w kwocie 11.864.267,63 zł przy planowanym na koniec roku deficycie 4.036.059,14 zł. Wynik 

operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, 

wyniósł na koniec 2021 r. 23.859.345,59 zł. 

2) Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy zewnętrznych w 2021r. 

Zadanie  „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl” 

Zakres zadania 

(parametry)  

- demontaż wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie 

- działania informacyjno–edukacyjne i promocyjne 

Wartość zadania  

brutto 
134.433,39 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 

Zasady dofinansowania Dofinansowanie zadania 85% wydatków kwalifikowalnych 

Kwota dofinansowania 105.341,60 zł 

Informacje dodatkowe 
- podpisanie umowy nastąpiło: 26.02.2020 r. 

- zakończenie realizacji projektu 31.12.2021 r. 

*** 

Zadanie  „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki gmina Nowy Tomyśl” 

Zakres zadania 

(parametry)  

Podstawowe dane obiektu: 

- wysokość budynku: 4,88 m 

- wymiary budynku: 18 m x 6,9 m 

- powierzchnia użytkowa: 113,9 m2 

- kubatura brutto: 540 m3 

Zagospodarowanie terenu: 

- nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej (ciągi jezdne, 

miejsca postojowe, stanowisko dla pojemników na śmieci) 

- tereny zielone: trawniki 

- ogrodzenie terenu z siatki plecionej na słupkach stalowych z bramą i furtką 

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci 

Wartość zadania brutto 720.249,55 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

Zasady dofinansowania  
Dofinansowanie zadania w wysokości do 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych 

Kwota dofinansowania - kwota dofinansowania: 380.059,00 zł 

Informacje dodatkowe 

- wniosek złożony w lutym 2021 r. 

- podpisanie umowy nastąpiło: 06.12.2021 r. 

- projekt w trakcie realizacji 

*** 
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Zadanie  
„Budowa i przebudowa ulic: Irysowej, Konwaliowej, Goździkowej oraz 

Lawendowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

Zakres zadania 

(parametry)  

- odcinek budowanej drogi o łącznej długości: 2,396 km 

- chodnik o długości: 2,301 km 

- droga pieszo - rowerowa o długości: 2,238 km 

- kolektor kanalizacji deszczowej o długości: 1,899 km 

Wartość zadania  

brutto 
28.216.489,74 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Zasady dofinansowania 
Dofinansowanie zadania w wysokości do 80% kosztów 

jego realizacji 

Kwota dofinansowania - wniosek umieszczony na liście rezerwowej 

Informacje dodatkowe - wniosek złożony w sierpniu 2021 r. 

*** 

Zadanie  „Cyfrowa Gmina” 

Zakres zadania 

(parametry)  

- zakup serwerów z systemem operacyjnym (2 szt.) 

- szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa (1 szt.) 

- diagnoza cyberbezpieczeństwa (1 szt.) 

Wartość zadania  

brutto 
100.000,00 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

Zasady dofinansowania Dofinansowanie zadania do 100 % wydatków kwalifikowalnych 

Kwota dofinansowania 100.000,00 zł 

Informacje dodatkowe 

- wniosek złożony w listopadzie 2021 r. 

- umowa zawarta 31.01.2022 r. 

- w trakcie realizacji 

*** 

Zadanie 
„Budowa drogi gminnej w m. Przyłęk wraz z odcinkiem drogi przyległej  

w kierunku ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu” 

Zakres zadania 

(parametry) 

- odcinek budowanej drogi o łącznej długości: 3,312 km 

- droga rowerowa o długości: 3,312 km 

- odwodnienie rów/rowy o długości: 6,115 km 

Wartość zadania brutto 8.300.724,12 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Zasady dofinansowania Dofinansowanie zadania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych 

Kwota dofinansowania 
4.040.421,96 zł 

(50 % wydatków kwalifikowalnych) 

Informacje dodatkowe 

- wniosek złożony w sierpniu 2020 r. 

- podpisanie umowy nastąpiło:  25.06.2021 r. 

- zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.01.2022 r. 

*** 
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Zadanie  
„Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w Nowym Tomyślu” 

Zakres zadania 

(parametry)  

Budowa stadionu lekkoatletycznego: 

- boisko do piłki nożnej o wym. 61 x 100 m (sztuczna nawierzchnia) 

- 4-torowa bieżnia biegowa z prostą 6- torową na odcinku 110 m, 

- elementy lekkoatletyczne (skok w dal, skok wzwyż, tor do biegów z 

przeszkodami, pchnięcie kulą) 

- boisko do koszykówki 

- boisko do siatkówki plażowej 

- urządzenia sportowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu 

- boisko do badmintona 

- boisko do tenisa stołowego 

- plac zabaw dla dzieci 

- obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe 

- trybuny 

- oświetlenie 

- monitoring 

Budowa budynku Centrum Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

- powierzchnia użytkowa: 1616,60 m2 

a) parter (666,68 m2): hol z recepcją, restauracja, zaplecze kuchenne, szatnie, 

pomieszczenia higieniczno–sanitarne, pomieszczenia techniczne i socjalne 

b) kondygnacja +1 (486,89 m2): siłownia, część biurowa, sala konferencyjna, 

pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno sanitarne 

c) kondygnacja +2 (463,03 m2): sale ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe, 

sala obrad rady, pokoje gościnne oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

Wartość zadania  

brutto 
25.000.000,00 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Zasady dofinansowania Dofinansowanie zadania w wysokości do 90% kosztówjego realizacji 

Kwota dofinansowania 
- wniosek został odrzucony 

(kwota wnioskowana: 22.500.000,00 zł) 

Informacje dodatkowe - wniosek złożony w sierpniu 2021 r. 

*** 

Zadanie 
„Budowa i przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część 

II” 

Zakres zadania 

(parametry) 

- odcinek budowanej drogi o łącznej długości: 1,189 km 

- droga pieszo - rowerowa o długości: 1,189 km 

Wartość zadania 

brutto 
5.702.474,33 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Zasady dofinansowania Dofinansowanie zadania w wysokości do 80% kosztów jego realizacji 

Kwota dofinansowania - wniosek umieszczony na liście rezerwowej 

Informacje dodatkowe - wniosek złożony w sierpniu 2021 r. 

*** 
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Zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej” 

Zakres zadania 

(parametry) 

Budowa hali sportowej: 

- wysokość: 11,20 m 

- szerokość: 33,51 m 

- długość: 63,81 m 

- powierzchnia zabudowy: 1735,51 m2 

- powierzchnia użytkowa: 1393,46 m2 

- kubatura budynku: 11519,59 m3 

W budynku: sala sportowa (boisko centralne do gry w koszykówkę, piłkę 

ręczną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego, 3 boiska do gry w koszykówkę i piłkę 

siatkową oraz wyposażenie stałe: kosze, siatki, bramki, drabinki, tablica 

wyników, trybuna stała), pomieszczenie trenera, magazyn sprzętu, sanitariat dla 

os. Z niepełnosprawnością, szatnie, sala gimnastyczna, siłownia. 

Wartość zadania 

brutto 
6.995.644,97 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Zasady dofinansowania 

 

Dofinansowanie zadania w wysokości do 90% kosztów 

jego realizacji 

Kwota dofinansowania 

 
5.000.000,00 zł, (71,47%) 

Informacje dodatkowe 

 

- wniosek złożony w sierpniu 2021 r. 

- wniosek w trakcie realizacji 

*** 

Zadanie Ekologiczny transport publiczny na terenie gminy Nowy Tomyśl 

Zakres zadania 

(parametry) 

- zakup autobusu o napędzie elektrycznym. Autobus niskopodłogowy dostosowany 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

- zakup mobilnej ładowarki zewnętrznej 

Wartość zadania 

brutto 
2.638.350,00 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zasady 

dofinansowania 

- do 60% kosztów kwalifikowalnych zakupu autobusu 

- do 25% kosztów kwalifikowalnych na zakup/budowę infrastruktury do ładowania 

Kwota 

dofinansowania 
1.516.282,00 zł 

Informacje 

dodatkowe 

- wniosek złożony 15.12.2021 r. 

- umowa w trakcie procedowania 

*** 
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Zadanie  „Budowa dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl” 

Zakres zadania 

(parametry)  

1.Budowa i przebudowa ulic: Irysowej, Konwaliowej, Goździkowej oraz 

Lawendowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

- odcinek budowanej drogi o łącznej długości: 2,396 km 

- chodnik o długości: 2,301 km 

- droga pieszo - rowerowa o długości: 2,238 km 

- kolektor kanalizacji deszczowej o długości: 1,899 km 

2. Budowa i przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II: 

- odcinek budowanej drogi o łącznej długości: 1,189 km 

- droga pieszo - rowerowa o długości: 1,189 km 

Wartość zadania  

brutto 
30.000.000,00 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Zasady 

dofinansowania 
Dofinansowanie zadania w wysokości do 95% kosztów jego realizacji 

Kwota 

dofinansowania 

- wniosek został odrzucony 

(kwota wnioskowana: 28.500.000,00 zł) 

Informacje dodatkowe - wniosek złożony w sierpniu 2021 r. 

*** 

Zadanie  
Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” 

Zakres zadania 

(parametry)  

- zakup sprzętu komputerowego (laptopy) 

- zakup oprogramowania 

Wartość zadania  

brutto 
532.000,00 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

Zasady 

dofinansowania 
Dofinansowanie zadania do 100% wydatków kwalifikowalnych 

Kwota 

dofinansowania 
532.000,00 zł 

Informacje dodatkowe 
- wniosek złożony w listopadzie 2021 r. 

- w trakcie procedowania umowy 

*** 
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Zadanie  „Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie do pracy” 

Zakres zadania 

(parametry)  

- wyposażenie pomieszczeń żłobka 

- dofinansowanie bieżącej działalności żłobka 

- szkolenia dla opiekunek 

Wartość zadania 

brutto 
1.620.311,16 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 

Zasady dofinansowania 

Dofinansowanie zadania: 

- środki europejskie 85% wydatków kwalifikowalnych 

- dotacja celowa 10% wydatków kwalifikowalnych 

Kwota dofinansowania 1.492.631,16 zł 

Informacje dodatkowe - zakończenie realizacji projektu 30.09.2022 r. 

*** 

Zadanie  
„Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na 

terenie Gminy Nowy Tomyśl” 

Zakres zadania 

(parametry)  

- działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony środowiska 

- modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej (budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej z wieżą 

widokową oraz zagospodarowaniem terenu) 

- promocja projektu 

Wartość zadania  

brutto 
981.754,02 zł 

Rodzaj programu 

Instytucja 

dofinansowująca  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 

Zasady dofinansowania Dofinansowanie zadania 85% wydatków kwalifikowalnych 

Kwota dofinansowania 672.837,89 zł 

Informacje dodatkowe 
- podpisanie umowy 21.10.2020 r. 

- zakończenie realizacji projektu 31.12.2022 r. 

     Tab. 17                                  Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

3) Wieloletnia prognoza finansowa 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem informującym o możliwościach 

finansowych, inwestycyjnych oraz wielkości długu gminy. Sytuacja finansowa Gminy Nowy 

Tomyśl jest wynikiem posiadanych dochodów oraz ich struktury, wydatków oraz ich struktury, 

stopnia wykorzystania środków zwrotnych, aktywności i skuteczności w pozyskaniu środków 

pozabudżetowych, a także sprawności ogólnego zarządzania zasobami finansowymi  

i rzeczowymi. 
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Tab. 18.  Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 

L.p. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 

Planowane 

nakłady 

finansowe [zł]  

Nakłady 

poniesione 

do 31-12-

2021 r. [zł] 

% 

realizacji 

planu 

ogółem 

1. Przedsięwzięcia ogółem (1.a + 1.b)   56 795 919,08 9 221 278,92 16,24% 

1.a Wydatki bieżące ogółem (1.1.1 + 1.3.1)   40 067 886,21 6 941 499,82 17,32% 

1.b Wydatki majątkowe ogółem (1.1.2 + 1.3.2)   16 728 032,87 2 279 779,10 13,63% 

1.1.1 Wydatki bieżące   2 630 254,56 1 741 297,58 66,20% 

1.1.1.1 
Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom 

w powrocie do pracy (Żłobek) 
2020-2021 640 488,00 597 057,91 93,22% 

1.1.1.2 
Każde dziecko jest wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom 

w powrocie do pracy (UM) 
2020-2021 160 122,00 149 026,18 93,07% 

1.1.1.3 Usuwanie azbestu z terenu gminy  2020-2021 134 433,39 41 370,63 30,77% 

1.1.1.4 Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie 2020-2022 1 350 259,30 786 009,61 58,21% 

1.1.1.5 Nowotomyski żłobek pomaga rodzicom w powrocie 2020-2022 270 051,86 155 933,25 57,74% 

1.1.1.6 
Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno - przyrodniczej 

na terenie Gminy Nowy Tomyśl  
2020-2022 74 900,01 11 900,00 15,89% 

1.1.2 Wydatki majątkowe    1 500 000,00 0,00 0,00% 

1.1.2.1 
Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno - przyrodniczej 

na terenie Gminy Nowy Tomyśl  
2020-2022 1 500 000,00 0,00 0,00% 

1.3.1 Wydatki bieżące   37 437 631,65 5 200 202,24 13,89% 

1.3.1.1 Ubezpieczenia mienia Gminy Nowy Tomyśl 2019-2021 510 000,00 457 576,16 89,72% 

1.3.1.2 Świadczenie usług telekomunikacyjnych SMS 2019-2023 23 000,00 2 165,83 9,42% 

1.3.1.3 Utrzymanie czystości w mieście 2020-2022 4 400 000,00 2 391 873,12 54,36% 

1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg 2020-2022 1 500 000,00 220 196,25 14,68% 

1.3.1.5 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Nowy Tomyśl -  
2020-2022 24 354,00 23 177,00 95,17% 

1.3.1.6 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Nowy Tomyśl - Wschód 
2020-2022 23 985,00 21 992,50 91,69% 

1.3.1.7 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Nowy Tomyśl - Zachód 
2020-2022 32 288,00 30 144,00 93,36% 

1.3.1.8 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Paproć - Południe  
2020-2022 39 360,00 36 300,00 92,23% 

1.3.1.9 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Paproć - Zachód  
2020-2022 32 288,00 29 363,00 90,94% 

1.3.1.10 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Przyłęk - Zachód  
2020-2022 39 360,00 36 300,00 92,23% 

1.3.1.11 
Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do 

placówek w roku szkolnym 2020/2021 
2020-2021 1 458 331,64 1 141 912,54 78,30% 

1.3.1.12 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów zabudowy przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej w 

obrębach Glinno - Przyłęk 

2020-2021 9 963,00 9 963,00 100,00% 

1.3.1.13 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bież. 
2021-2023 938 252,01 307 482,60 32,77% 

1.3.1.14 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Nowy Tomyśl - Południe 
2021-2022 22 140,00 5 000,00 22,58% 

1.3.1.15 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Nowy Tomyśl - Północ 
2021-2022 25 830,00 5 000,00 19,36% 

1.3.1.16 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Nowy Tomyśl - Północny-Wschód 
2021-2022 30 381,00 5 000,00 16,46% 

1.3.1.17 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Nowy Tomyśl - Północny-Zachód 
2021-2022 24 723,00 5 000,00 20,22% 

1.3.1.18 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu Przyłęk i Glinno - Rejon Glińskie Góry 
2021-2022 32 595,00 7 660,00 23,50% 

1.3.1.19 
Wykonanie usługi w zakresie dowozów i odwozów uczniów do 

placówek w roku szkolnym 2021/2022 
2021-2022 1 476 781,00 464 096,24 31,43% 

1.3.1.20 
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz ich zagospodarowanie w latach 2022-2024 
2021-2024 26 774 000,00 0,00 0,00% 
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1.3.1.21 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących  

2021-2022 20 000,00 0,00 0,00% 

1.3.2 Wydatki majątkowe    15 228 032,87 2 279 779,10 14,97% 

1.3.2.1 

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 

nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. 

Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem 

decyzji środowiskowej  

2018-2022 1 626 060,00 316 909,50 19,49% 

1.3.2.2 Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl 2020-2021 1 000 000,00 1 230,00 0,12% 

1.3.2.3 
Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu  
2020-2022 1 350 000,00 1 050 000,00 77,78% 

1.3.2.4 Budowa przedszkola w Glinnie 2020-2022 10 000 000,00 382 399,60 3,82% 

1.3.2.5 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

2020-2022 163 214,87 0,00 0,00% 

1.3.2.6 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

2020-2021 20 268,00 20 268,00 100,00% 

1.3.2.7 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

2020-2021 415 000,00 415 000,00 100,00% 

1.3.2.8 
Budowa budynku usługowego na terenie Parku im. Feliksa 

Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  
2019-2021 53 490,00 22 140,00 41,39% 

1.3.2.9 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

2021-2022 200 000,00 0,00 0,00% 

1.3.2.10 Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Nowym Tomyślu 2021-2022 400 000,00 71 832,00 17,96% 

  Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za rok 2021 r. 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek 

wynoszą 17.122.500,00 zł, tj. 9,37% w stosunku do wykonanych dochodów w 2021 r. 

Zobowiązania te na koniec roku ubiegłego (2020) wynosiły 19.347.000,00 zł, tj. 11,64 %  

w stosunku do wykonanych dochodów w 2020 r. 

W 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono kapitał w kwocie 

2.224.500,00 zł oraz odsetki w kwocie 216.008,14 zł. 
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Gmina Nowy Tomyśl, jako jednostka samorządu terytorialnego mająca status gminy 

miejsko-wiejskiej, realizuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz 

innych jednostek organizacyjnych, którym powierzyło dysponowanie mieniem komunalnym. 

Zakres i działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowym 

Tomyślu. Natomiast cele i zadania gminnych jednostek organizacyjnych określają 

poszczególne statuty.  

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące  

do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw, a więc są to między innymi; nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, 

środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne 

prawa majątkowe.  

Tab. 19. Zestawienie środków trwałych Gminy Nowy Tomyśl na dzień 31.12.2021 r. 

lp. opis majątku trwałego wartość w 2020 r. wartość w 2021 r. 

1 Grunty 39 597 558,63 zł 40 360 689,99 zł 

2 Budynki i budowle 70 380 238,11 zł 72 196 331,64 zł 

3 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 122 468 109,57 zł 133 958 893,76 zł 

4 Maszyny, urządzenia, wyposażenie 8 157 742,31 zł 7 581 326,80 zł 

5 środki transportu 3 588 326,56 zł 3 563 602,76 zł 

6 pozostałe środki trwałe 13 244 915,31 zł 12 885 638,99 zł 

7 wartości niematerialne 1 899 183,88 zł 1 825 751,21 zł 

razem 259 336 074,37 zł 272 372 235,15 zł 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

Wartość mienia komunalnego Gminy Nowy Tomyśl na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi  

272 372 235,15 zł w wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz  

54 044 400,00 zł w aktywach długoterminowych, co daje kwotę 326 416 635,15 zł.  

Informacja o stanie mienia za rok 2021 dostępna jest w całości w Biuletynie  

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod adresem: 

https://bip.nowytomysl.pl/a,31914,informacje-o-stanie-mienia-komunalnego-2021-r.html. 

  

https://bip.nowytomysl.pl/a,31914,informacje-o-stanie-mienia-komunalnego-2021-r.html
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1) Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030 

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl jest dokumentem, który określa strategiczne 

kierunki rozwoju gminy na lata 2021-2030. Jest ona komplementarna z innymi regulacjami 

planistyczno-strategicznymi, obowiązującymi w gminie. Strategia Rozwoju Gminy Nowy 

Tomyśl została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań 

oraz danych statystycznych. Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet 

wypełnionych przez mieszkańców. Ważnym źródłem informacji było spotkanie diagnostyczne 

z pracownikami Urzędu Miejskiego, a także warsztat strategiczny przeprowadzony w formule 

„online”, w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji senioralnych, 

radni, burmistrz, pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, kierownicy jednostek 

organizacyjnych oraz specjaliści z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Podstawowym 

dokumentem prawnym określającym zadania gminy, na którym opierano się podczas 

przygotowywania Strategii była ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Dokument został sporządzony z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2020 r.  

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2020 r. poz. 1378). 

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl przyjęta została uchwałą  

Nr XLI/504/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 listopada 2021 r. Z uwagi na 

zbyt krótki okres czasu od jej wejścia w życie nie jest możliwe wskazanie stopnia 

zaawansowania realizacji strategii. 

2) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Tomyśl na lata 2019-2021,  

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada oddziaływanie na rodziny i ich otoczenie 

na poziomie profilaktyki i interwencji. Celem głównym jest stworzenie optymalnych 

warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspierania rodzin 

dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. 

1. Cel szczegółowy – Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny. 

Działania: 

- stałe diagnozowanie i monitoring rodzin, 

- udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających edukację i wychowanie 

dzieci –  zrealizowano 15 programów, w 5 szkołach podstawowych i jednej ponadpodstawowej 

– uczestniczyło ok. 2 225 uczniów, 
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- promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia - zajęcia sportowe o charakterze 

profilaktycznym – projekty realizowane w 6 szkołach podstawowych – uczestniczyło  

ok. 467 uczniów, 

- rozwój i wykorzystanie gminnej bazy sportowej w celach aktywności ruchowej i rekreacyjnej, 

w tym: imprezy sportowe organizowane przez OSiR . 

2. Cel szczegółowy – Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia 

prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie 

Działania: 

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin – psychologiczne w OPS - 42 osoby - 

96 spotkań bezpośrednich, prawne, socjalne i zawodowe, poradnictwo prawne  

i psychologiczne oraz mediacje rodzinne w PCPR, 

- udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej – z pomocy społecznej – 394 rodziny, 

- udzielenie świadczeń rodzinnych – 1 417 rodzin, 

- udzielenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 86 rodzin, 

- udzielenie świadczenia wychowawczego – 5 771 dzieci z 3 612 rodzin, 

- stypendia- 17 uczniów, 

- wydanie Kart Dużej Rodziny (kartę posiadają 985 rodzin), Karty Dużej Rodziny Gminy Nowy 

Tomyśl, Wielkopolskiej Karty Rodziny, 

- wystąpienie do sądu o wgląd w rodzinę – 11 spraw, 

- objęcie dzieci i młodzieży pomocą w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach –  

92 dzieci i uczniów, 

- pomoc w formie dodatków mieszkaniowych – 140 osób, 

- pomoc w formie dodatku energetycznego – 27 gospodarstw domowych, 

- praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych – 354 rodziny, 

- przekazanie rodzinom trwałej żywności w ramach Programu FEAD –  290 osób, 

- wsparcie asystenta rodziny – 34 rodziny, 

3. Cel szczegółowy – Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz dzieci i rodzin. 

Działania: 

- udział pracowników socjalnych w posiedzeniach grup roboczych do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie –  w 2021r. grupy spotykały się 161 razy, 

-  asystenci rodziny uczestniczyli w grupach roboczych dot. 3 rodzin, 

- stała współpraca asystenta rodziny i pracowników socjalnych z: PCPR, KPP, kuratorami 

sądowymi, szkołami, przedszkolami, ochroną zdrowia, 
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- udział pracowników socjalnych w szkoleniach: ,, usługi opiekuńcze świadczone przez OPS”, 

,,ABC pracownika socjalnego”, ,,Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w trakcie 

wykonywania czynności zawodowych”, ,,Procedura odbierania dzieci małoletnich z rodzin 

zgodnie z decyzją sądu”, ,,Opieka nad osobami starszymi”, ,,Praca z osobą psychicznie chorą”, 

,,Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia”. 

3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2027,  

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowy Tomyśl jest zwiększanie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez udzielanie pomocy osobom go doznającym 

oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc. Osiągnięcie tak sformułowanego celu 

wymaga wdrożenia wyznaczenie celów operacyjnych i zadań. Program ten przyjęty został 

uchwałą nr XLII/519/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu  z dnia 22 grudnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 – 2023. Z uwagi na wejście w życie 

tego programu pod koniec 2021 r. nie jest możliwe dokonanie jego realizacji oraz uzyskanych 

efektów. 

4) Wieloletni program osłonowy pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i uczniom z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program realizuje i koordynuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. 

Program ten przyjęty został uchwałą nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu   

z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

p. n. „Pomoc gminy w zakresie posiłku” na lata 2019-2023. 

Z pomocy w ramach Programu skorzystało – 377 osób (w tym na wsi 172 osoby), w tym:  

92 osoby z posiłku w naturze, w tym 48 osób dorosłych. Do szkół w Sątopach oraz Wytomyślu, 

posiłki były dowożone – łącznie dla 10 dzieci. Osoby nieotrzymujące posiłku w naturze, 

otrzymywały pomoc pieniężną na zakup żywności lub posiłku we własnym zakresie – 

skorzystały 194 rodziny, w tym 82 na wsi. Ogólny koszt realizacji programu wyniósł 

317.492,27 zł. 
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5) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. 

Celem głównym programu jest ograniczenie picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie oraz: 

 zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim, 

 poprawa umiejętności wychowawczych i sprawowania kontroli nad dziećmi przez 

rodziców, 

 oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu poprzez motywowanie do podjęcia 

leczenia, zobowiązywanie do zmiany jakości swojego życia, zmiany postawy i sposobu 

funkcjonowania, 

 uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problem alkoholowy – profilaktyka zachowań 

nieakceptowanych społecznie, 

 doradztwo, rozmowy, dbałość o prawidłowe wzorce wychowania, 

 podnoszenie wiedzy fachowej w zakresie choroby alkoholowej, obowiązujących 

przepisów wśród społeczeństwa (rodziny uzależnionych, kadra zawodowo pracująca), 

 reagowanie na negatywne zachowanie osób pijących, obligowanie do podjęcia pełnienia 

prawidłowych ról życiowych, zgodnie z normami społecznymi. 

Powyższe cele można osiągnąć poprzez: 

 propagowanie wartości stylu życia wolnego od alkoholu, wspieranie rodzin zdrowych 

wychowawczo albo prawidłowo funkcjonujących, 

 systematyczne przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

 upowszechnienie wiedzy o skutkach nadużywania alkoholu – rozmowy, broszury, plakaty, 

realizacja kampanii społecznych, doraźnych akcji, 

 udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy terapeutycznej, psychologicznej, 

porad pracownika socjalnego, 

 pomoc edukacyjna i wychowawcza dla dzieci wychowujących się w rodzinach 

dysfunkcyjnych, 

 szkolenie, spotkania, rozmowy, informacje, 

 udzielanie indywidualnych instruktaży przez kuratorów zawodowych, społecznych oraz  

funkcjonariuszy Policji (dzielnicowych).  

6) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022: 

Cele programu: 

1. Ograniczanie zjawiska narkomanii poprzez prowadzenie oddziaływań wychowawczych  

i zapobiegawczych ukierunkowanych zwłaszcza na dzieci i młodzież. 

2. Uświadamianie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych o negatywnych skutkach 

zażywania środków odurzających i psychotropowych a także zapoznanie ich  

z odpowiedzialnością karną w świetle obowiązujących uwarunkowań prawnych (ustawa  

o przeciwdziałaniu narkomanii, kodeks karny, ustawa o postępowaniu w sprawach 

nieletnich).  
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3. Promowanie zdrowego stylu życia w tym inspirowanie działań stwarzających alternatywy 

spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (konkursy, turnieje, festyny)  

przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomyślu.  

4. Zwiększanie świadomości, edukacji i poparcia dla działań podejmowanych na rzecz 

społeczności lokalnej. 

5. Zwiększanie umiejętności i zasobów społecznych młodzieży, niezbędnych do radzenia sobie 

z istniejącymi problemami życiowymi oraz wdrażanie form profilaktyki kierowanej  

w szczególności do dzieci i młodzieży, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw  

i wartości. 

6. Współpraca samorządu z instytucjami i podmiotami pozarządowymi zajmującymi  

się zapobieganiem narkomanii. 

7. Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców. 

8. Monitorowanie problemów narkotykowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w oparciu  

o dane statystyczne pozyskiwane przez Komendę Powiatową Policji. 

Zadania programowe realizowane będą w trzech obszarach: 

 profilaktyka zachowań ryzykownych, 

 podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat szkodliwych skutków zdrowotnych  

i społecznych wynikających z zażywania narkotyków oraz dopalaczy, 

 diagnoza lokalna. 

Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022 wydano kwotę 

643.328,00 zł. 

W zakresie zwiększania pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym  

i ich rodzin działał Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym dyżury pełniło dwóch 

terapeutów. W roku 2021 z porad terapeutów skorzystały 162 osoby. Dla Punktu zakupiono  

czasopismo „Świat Problemów” oraz ulotki profilaktyczne i edukacyjne. 

Dla osób z problemem narkotykowym działał Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. 

Terapeuta tego punktu prowadził także zajęcia profilaktyczne w szkołach. Dla Punktu 

zakupiono czasopismo „Remedium”, ulotki profilaktyczne dla rodziców uczniów. 

Dostrzegając wagę problemu wśród zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, znaczna część środków finansowych 

przeznaczona została na działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży. 

Kolejny raz szkoły podstawowe przystąpiły do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł. W ramach kampanii uczniowie uczestniczyli w konkursach przygotowanych 

przez organizatorów kampanii oraz starano się realizować własne pomysły profilaktyczne choć 

z przerwami ze względu na ograniczenia pandemiczne. Ze względu na pandemię nie można 

było podsumować kampanii. Nagrody uczniom wyróżnionym w konkursach zostały rozesłane 

do szkół i tam przekazane uczniom. 
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Zajęcia profilaktyczne dot. uzależnień w ramach „Dnia Profilaktyki” zorganizowano dla Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomyślu – kl. 3; Szkoły Podstawowej w Sątopach – kl. 3 i 6-8; 

Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu – kl. 1-3; Szkoły Podstawowej w Wytomyślu – 

kl. 1-3; Szkoły podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu – kl. 5 i 6. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomyślu przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dot. 

uzależnień od narkotyków i dopalaczy dla klas od 4-8. W Szkole Podstawowej w Sątopach 

Fundacja Bonum Humanum przeprowadziła warsztaty dot. uzależnień – umiejętność radzenia 

sobie z odmawianiem  dla klas 5 i 6. Zakupiono dla uczniów i rodziców zajęcia profilaktyczne 

w formie filmu i gry „Otwórz się na pomoc”. Dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu 

zakupiono całodniowy program profilaktyczny „Dzień Dziecka” oraz rekomendowany 

program „Debata”, a dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu całodniowy program 

„Profilaktyczny Dzień Dziecka” oraz rekomendowany program profilaktyczny „Smak życia 

czyli debata o dopalaczach”. Dla uczniów i rodziców Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych 

im. dra K. Hołogi zakupiono program pod nazwą „Działka” dotyczący eksperymentowania  

z dopalaczami. 

Ogółem w szkołach przeprowadzono 7 programów profilaktycznych dla wszystkich uczniów 

wymienionych szkół. 

Od marca 2021 roku, realizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe o charakterze 

profilaktycznym.  

Z wnioskami o zajęcia wystąpiły prawie wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Nowy Tomyśl, 

oprócz Szkoły Podstawowej w Wytomyślu. Zajęcia trwały od marca do listopada z przerwą 

wakacyjną i w czasie przejścia uczniów na nauczanie zdalne.  W zajęciach brało udział  

467 uczniów. Wszystkie wnioski opiewały na kwotę 97.324 zł. 

Ważnym zadaniem jest edukacja osób dorosłych, zajmujących się profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych. Zakupiono cztery szkolenia dla 

członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: „Narodowy Program Zdrowia 

na lata 2021-2025, jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych’; „Archiwizacja dokumentacji GKRPA”; „Opłata  

z tzw. „małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu”; „Zakres prac M/GKRPA – szkolenie od podstaw”. 

Dla terapeuty uzależnień od narkotyków zakupiono dwa szkolenia:  „Wystąpienia publiczne  

część 2 – warsztaty dla terapeutów”; „Młodzież z problemem nadużywania substancji  

i zaburzeń nawyków i popędów”- szkolenia miały na celu poprawić jakość pracy 

profilaktycznej z młodzieżą. Terapeuta w Punkcie Wsparcia Kryzysowego uczestniczy  
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w Studium Terapii Uzależnień zdobywając certyfikat specjalisty uzależnień. Zajęcia jeszcze 

trwają. Pedagog i Psycholog ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu uczestniczyli  

w szkoleniu „Procedury reagowania na przemoc wobec dziecka – Niebieskie Karty dla 

przedstawicieli oświaty – rola i zadania szkoły”; Dobra profilaktyka używania substancji 

psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły”; „Diagnoza potrzeb uczniów 

po powrocie do szkół podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły”. Dla rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Sątopach i Nr 1 w Nowym 

Tomyślu zakupiono warsztaty profilaktyczne dot. problemów uzależnień. Dla grup 

zawodowych zajmujących się uzależnieniami i przemocą zakupiono dwa szkolenia: „Sztuka 

motywowania w obszarze pomocy i interwencji, podejścia i metody”; „Kontakt i praca z osobą 

stosującą przemoc w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej”. Dla mieszkańców wsi 

Przyłęk zakupiono program pod nazwą „Działka” dotyczący eksperymentowania  

z dopalaczami”; warsztaty dot. kompetencji rodzicielskich i umiejętności radzenia sobie  

z problemami dzieci, oraz warsztaty przeciwko krzywdzeniu dzieci w ramach kampanii „Stop 

Przemocy”. 

W ramach Kampanii „Bezpieczny Trzeźwy Kierowca odbyły się warsztaty dla grupy 

mieszkańców Przyłęk. 

7) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021: 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 został 

przyjęty uchwałą nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 grudnia 2011 

r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Nowy Tomyśl. Uchwała określa: 

1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniające oddanie w najem lokalu na 

czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 

2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, kryteria wyboru 

osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony i lokalu socjalnego, 

3. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami 

zajmującymi lokale w innych zasobach, 

4. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 

nieoznaczony, o najem lokali socjalnych i o najem tymczasowych pomieszczeń oraz 

sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, 
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5. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 

najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, 

6. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 metrów 

kwadratowych. 

Komisja Mieszkaniowa w 2021 r. została poszerzona o jednego członka. Odbyła cztery 

posiedzenia. Łącznie w 2021 r. komisja rozpoznała 52 wnioski. Pozytywnie rozpoznano  

12, a negatywnie 41 wniosków. Komisja wydała opinię w zakresie zamiany lokali dla dwóch 

rodzin, trzy osoby zostały ujęte na listę oczekujących na lokal a jednej osobie z listy został 

przyznany lokal. 

8) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl. 

Plan został uchwalony uchwałą Nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu  

z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Nowy Tomyśl”. Celem głównym niniejszego dokumentu jest rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy. Kluczowym elementem 

jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. 

Zadaniem planu jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez gminę 

sprzyjających ograniczeniu emisji CO2 poprzez dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie 

emisji gazów cieplarnianych. 

Ze względu na wymogi ochrony środowiska elementem niekorzystnym są kotłownie 

indywidualne na paliwo stałe, które w okresie grzewczym zwiększają zanieczyszczenie 

powietrza – głównie niska emisja. Likwidacja nieekologicznych kotłowni w domach 

jednorodzinnych powinna zmierzać do ich zastąpienia kotłowniami gazowymi lub olejowymi 

lub ich włączenia do systemu energetyki cieplnej Gminy.  

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/394/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 

24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dotacja jest 

przeznaczona na trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na: 

1) kotły gazowe; 

2) kotły olejowe; 

3) ogrzewanie elektryczne; 

5) wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej; 

6) pompy ciepła; 

7) kotły na paliwo stałe z zachowaniem warunków określonych w § 4 pkt 6 ww. uchwały;  

w przypadku kiedy w miejscu realizacji inwestycji nie ma możliwości korzystania z sieci 

gazowej. 
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Wysokość dotacji celowej: 

1. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

1)  do 4.000 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, 

olejowe, elektryczne i kotły na paliwo stałe § 3 pkt 7 ww. uchwały, 

2)  do 6.000 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania  na pompę ciepła, 

3) do 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł 

cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 

2. Dla wyodrębnionego funkcjonalnie lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym: 

1) do 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewania gazowe, 

olejowe i elektryczne. 

3. Dla budynku wielorodzinnego: 

1) do 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania budynku na ogrzewanie 

gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub na wymiennik ciepła/węzeł cieplny  

z podłączeniem do sieci ciepłowniczej. W przypadku gdy wszystkie mieszkania w budynku 

podłączone są do jednego źródła ciepła. 

W budżecie na rok 2021 na to zadanie zabezpieczono kwotę 548.000,00 zł. Z uwagi na małe 

zainteresowanie dofinansowaniem kwotę zmniejszono na 258.000,00 zł. 

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na 

ekologiczne źródła ciepła udzielono dotacje: 

- 26 zadaniom na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec 

centralnego ogrzewania zasilanego gazem po 4.000,00 zł; 

- 5 zadaniom na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec 

centralnego ogrzewania zasilanego gazem po 3.000,00 zł; 

- 10 zadaniom na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec 

centralnego ogrzewania zasilanego pelletem po 4.000,00 zł; 

- 2 zadaniom na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec 

centralnego ogrzewania zasilanego ekogroszkiem po 4.000,00 zł; 

- 10 zadaniom na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec 

centralnego ogrzewania zasilanego gazem oraz na budowę przyłącza gazowego po 6.000 zł. 

Łączna kwota udzielonych dotacji: 227.000,00 zł.  

9) Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2035. 

Projekt założeń został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/352/2020 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 27.11.2020 r. Projekt zawiera ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące 

użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania 

istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii 

elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła 

odpadowego z instalacji przemysłowych, możliwości stosowania środków poprawy 

efektywności energetycznej, a także zakres współpracy z innymi gminami. 
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10) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl  

na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. 

Program Ochrony Środowiska został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/351/2020 Rady 

Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ,,Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 - 2024 z perspektywą na  

lata 2025 – 2028”. Program ten jest dokumentem kształtującym długofalową politykę ochrony 

środowiska. Program ochrony środowiska wskazuje tzw. ,,punkty zapalne” w środowisku, 

wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym, jak i przedstawia konkretne 

propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń. Ponadto dokument 

informuje o stanie środowiska oraz o podejmowanych działań zmierzających do jego poprawy. 

Program oprócz promocji walorów przyrodniczych ma za zadanie promować także gminę, 

której elementem strategii rozwoju gospodarczego jest ochrona środowiska. 

W 2021 roku z aptek zlokalizowanych w Gminie Nowy Tomyśl odebrano przeterminowane 

leki od mieszkańców w ilości 1 156 kg odbiór i utylizacja ich wyniosła 9 238,75 zł.  

Od 12 czerwca 2018 roku w Nowym Tomyślu przy ul. Norwida funkcjonuje Miejski Punkt 

Elektroodpadów, do którego wszyscy mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl mogą bezpłatnie 

wrzucać elektroodpady. W 2021 r. został opróżniony sześć razy. Odebranie łącznie 685 kg 

odpadów. Koszt 1 620,00 zł.  

Informacja o finansowaniu zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta i gminy Nowy Tomyśl w 2021 roku 

W 2021 roku rozliczono 12 wniosków o wypłatę dofinansowania.  

Łączna masa wycofanych z użytkowania i nieunieszkodliwionych wyrobów zawierających 

azbest: 26,55 Mg, w tym:  

- wartość zdemontowanego, przetransportowanego i zutylizowanego azbestu 14,835 Mg;  

- wartość przetransportowanego i zutylizowanego azbestu 11,715Mg. 

W 2021 roku zlecono wykonanie 950 szt. broszur edukacyjnych oraz 10 szt. plakatów 

zawierających informację m.in. co to jest azbest, wpływ azbestu na zdrowie, jak usuwać 

wyroby azbestowe. Koszt 350 zł. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych zlecono 

również wykonanie gotowego materiału - wykładu dostosowanego do odpowiednich grup 

odbiorców. Za pomocą materiału wideo w grudniu 2021 r. przeprowadzono kampanie 

informacyjno-edukacyjną związana z gospodarką odpadami i odpowiednim postępowaniu   

z azbestem w szkołach podstawowych. Koszt 1900 zł. 
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11) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2021. 

Program został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/399/2021 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Tomyśl  

na rok 2021”.  

Program ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Nowy Tomyśl. Program ten 

obejmuje: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt, 

4. Obligatoryjną sterylizacje albo kastracje 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 w Gminie Nowy Tomyśl. 

Gmina Nowy Tomyśl podpisała umowę w zakresie odławiania i utrzymywania w schronisku 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowy Tomyśl ze Stowarzyszeniem Integracji 

Społeczności Lokalnych „WIELKOPOMOC” prowadzące Schronisko dla zwierząt 

„ZWIERZAKOWO” w Posadówku.  

Gmina Nowy Tomyśl realizowała obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt  

w schronisku na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. Prowadzący 

schronisko zobowiązany został poddać zwierzę zabiegowi kastracji bądź sterylizacji. Zabieg 

ten wykonany miał być w okresie przebywania zwierzęcia w schronisku w terminie możliwie 

jak najszybszym od czasu umieszczenia. W przypadku, gdy zwierzę zostanie adoptowane,  

a nie zostało poddane zabiegowi kastracji bądź sterylizacji (dotyczy to szczeniąt, które nie 

osiągnęły dojrzałości płciowej), schronisko zobowiązane zostało do zamieszczenia w umowie 

adopcyjnej z nowym właścicielem zwierzęcia zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji 

w ściśle określonym terminie.  

Koszty jakie poniosła Gmina Nowy Tomyśl w zakresie odławiania i utrzymywania  
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w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy w roku 2021 to kwota 20 771,98 zł. 

W schronisku na dzień 31 grudnia 2021 r. przebywało pięć psów odłowione z terenu Gminy 

Nowy Tomyśl.  

W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Nowy Tomyśl ślepych miotów schronisko 

zostało zobowiązane do usypiania ich. 

W trakcie przebywania zwierzęcia w schronisku podejmowane były zarówno przez Gminę 

Nowy Tomyśl, jak również Schronisko stosowne działania mające na celu znalezienie dla 

zwierzęcia nowego właściciela. Na stronie internetowej urzędu zakładka „Adopcja zwierząt” 

umieszczane były informacje dotyczące możliwości adopcji, przygotowano również ulotki, 

plakaty w tym zakresie. Również schronisko zostało zobligowane w ramach podpisanej 

umowy do poszukiwania nowego właściciela dla zwierząt tam przebywających.   

Prowadzono opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez podejmowanie indywidualnych 

interwencji w przypadkach uzasadnionych i w wyniku dokonywanych przez mieszkańców 

zgłoszeń. Akcje związane z dokarmianiem były prowadzone w przypadkach stwierdzenia 

występowania populacji kotów wolno żyjących na danym terenie i prowadzone były  

w okresach, gdy zwierzęta te nie mogły same zdobyć pokarmu. Wniosek o przydzielenie 

karmy złożyło 12 karmicieli. Osoby pełnoletnie, które dobrowolnie sprawują opiekę nad 

kotami wolno żyjącymi w tym zajmują się ich dokarmianiem. 

W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina Nowy Tomyśl 

podpisała porozumienie z właścicielem gospodarstwa rolnego w miejscowości Cicha Góra 

70, 64-300 Nowy Tomyśl. 

Gmina Nowy Tomyśl na podstawie podpisanej umowy z Panem Czesławem Węgrzynem, 

prowadzącym Prywatną Lecznicę dla Zwierząt przy ul. Usługowej 2/5 w Kwilczu zapewniła 

całodobową gotowość lekarza weterynarii do świadczenia usług w zakresie udzielania 

doraźnej pomocy bezdomnym chorym i rannym zwierzętom oraz zapewniła im całodobową 

opiekę weterynaryjną, która była prowadzona w przychodni, aż do momentu gdy zwierzę 

zostało wyleczone lub jego stan zdrowia pozwoli na dalszy transport. 

Gmina poniosła koszty związane z obsługą weterynaryjną zwierząt w kwocie 35 020,79 zł.  
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12) Program współpracy na 2021 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Program ten przyjęty został uchwałą nr XXVIII/340/2020 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2021 rok 

Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Głównym celem programu 

było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a organizacjami pozarządowymi 

w zakresie efektywnej realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców oraz wspieraniu aktywności obywatelskiej nowotomyślan. Cel ten realizowany 

był m.in. poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym  

i udzielanie na ten cel dotacji.   

 W 2021 roku dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane były w trzech trybach. 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na wydanie publikacji dokumentujących historię 

gminy. W wyniku tego postepowania udzielono dotację Nowotomyskiemu Towarzystwu 

Kulturalnemu w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. Wydanie 4 numerów 

kwartalnika społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”.  

Kluby sportowe mogły ubiegać się o dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl, ogłoszonym na podstawie uchwały 

nr XIV/167/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy 

Tomyśl. W ramach dwóch przeprowadzonych postępowań konkursowych udzielonych zostało 

18 dotacji na łączną kwotę 200 000,00 zł. Wszystkie zlecone zadania zostały zrealizowane.  

 Trzecią formą udzielania dotacji w 2021 roku był tryb pozakonkursowy. Organizacje 

pozarządowe miały możliwość składania ofert z własnej inicjatywy w ramach takich obszarów 

jak: ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób  

w wieku emerytalnym, kultura fizyczna, a także turystyka i krajoznawstwo. Okres realizacji 

takich zadań nie mógł przekroczyć 90 dni. Zaletą tej formy udzielania dotacji była możliwość 

planowania i realizacji zadania w krótkim okresie czasu, nie natomiast z wyprzedzeniem 



 

str. 62 

RAPORT O STANIE GMINY – ROK 2021 

kilkumiesięcznym, jak w przypadku konkursów ofert ogłaszanych na początku roku, na zadanie 

realizowane przez cały okres jego trwania.  

Z tej formy udzielenia dotacji skorzystało 11 organizacji pozarządowych: Nowotomyskie 

Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie Rodzinka, Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział w Szamotułach, Rada Przyjaciół Harcerstwa, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu (2 zadania), Polski 

Związek Niewidomych koło w Nowym Tomyślu, Nowotomyski Klub Biegacza Chyży, 

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Kopernik NT oraz Stowarzyszenie 

Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny.   

Tab. 20. Planowane środki na dotacje i wykorzystanie ich przez organizacje pozarządowe w 2021r. 

 

Rodzaj zadania publicznego 

 

Planowane 

wydatki na 

dotacje 

w 2021 r. w zł 

Kwota 

wykorzystanych 

dotacji w 2021 r. 

w zł 

Liczba 

zrealizowanych 

zadań 

Turystyka 6400,00 6400,00 2 

Oświata i wychowanie 3000,00 0,00 0 

Ochrona zdrowia 5600,00 5600,00 2 

Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

6000,00 6000,00 4 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 000,00 26 000,00 3 

Kultura fizyczna i sport 203 000,00 203 000,00 19 

 250 000,00 247 000,00 30 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

 Oprócz udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań 

publicznych prowadzono też współpracę pozafinansową z organizacjami pozarządowymi. 

Organizacje pozarządowe m.in. na każdym etapie postępowania konkursowego, realizacji 

zadań i ich rozliczania korzystały z pomocy i doradztwa, które świadczone były przez 

merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego. Za pośrednictwem portalu internetowego 

Urzędu Miejskiego oraz mailingu informowano organizacje pozarządowe o programach, 

szkoleniach i usługach doradczych organizowanych dla III sektora przez wielkopolskie 

wyspecjalizowane w tym zakresie ośrodki i stowarzyszenia. Gmina i jej jednostki 

współorganizowały wydarzenia przy udziale podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora,  

a także czynnie włączały się w projekty inicjowane przez stowarzyszenia.  
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W Gminie Nowy Tomyśl funkcjonują dwa ciała opiniodawczo-konsultacyjne dotycząc 

współpracy z organizacjami pozarządowymi: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 

oraz Nowotomyska Rada Sportu. W 2021 roku sytuacja epidemiczna w kraju wpłynęła na 

ograniczoną aktywność tych organów. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego obradowała na jednym spotkaniu, podczas 

którego opiniowała Program współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok. Nowotomyska Rada Sportu spotykała się pięciokrotnie, 

omawiając różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem sportu w gminie, jego 

finansowaniem oraz także opiniując program współpracy. 

13) Lokalna Strategia Zdrowotna Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018-2022. 

Zasadniczym celem opracowania Lokalnej Strategii Zdrowotnej Gminy Nowy Tomyśl 

na lata 2018-2022 jest ustalenie priorytetów dla realizowanej przez Gminę Nowy Tomyśl 

polityki zdrowotnej. 

Wśród celów szczegółowych znajdują się: 

1) analiza struktury demograficznej Gminy Nowy Tomyśl; 

2) ocena dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl; 

3) analiza sytuacji zdrowotnej mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl; 

4) ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl. 

Powyższa strategia przyjęta została uchwałą nr XLII/398/2017 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnej Strategii Zdrowotnej Gminy 

Nowy Tomyśl na lata 2018-2022” oraz zmieniona uchwałą XLII/528/2021 Rady Miejskiej  

w Nowym Tomyślu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/398/2017 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu  z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnej 

Strategii Zdrowotnej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018-2022”. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w 2021 roku i związane z tym ograniczenia  

w gromadzeniu się utrudnione było realizowanie zadań z zakresu "Lokalnej Strategii 

Zdrowotnej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 - 2022. 

14) Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowy Tomyśl na lata 2019-2022. 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowy Tomyśl przyjęty został 

zarządzeniem nr 184/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 17 października 2019 r.  

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2019-2022. 
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Plan zawiera: 

 zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Gminy Nowy Tomyśl, 

 prognozę dotyczącą udostępnienia, nabywania oraz zbywania nieruchomości, 

 prognozę wpływów i wydatków z tytułu gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości, 

 program zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Nowy Tomyśl, 

W ramach programu, na bieżąco aktualizowane są zestawienia powierzchni Gminy Nowy 

Tomyśl (aktualny stan – str.6 niniejszego raportu), a także zestawienia nieruchomości oddanych 

w dzierżawę (w roku 2021 – podpisano 56 umów dzierżawy), użyczenie (w roku 2021 

podpisano 6 umów użyczenia), czy trwały zarząd.  

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wzrost zakażeń wirusem SARS-Co-2 w pierwszej 

połowie 2021 r. wstrzymane zostały sprzedaże nieruchomości. W czwartym kwartale 2021 r. 

odbyły się 3 przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. W roku 2022 planowana jest sprzedaż nieruchomości gminnych 

przeznaczonych w miejscowych planach pod działalność przemysłową i usługową. 

Sukcesywnie w miarę napływających wniosków sprzedawane są komunalne lokale mieszkalne. 

15) Program opieki nad zabytkami gminy Nowy Tomyśl na lata 2020-2023. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowy Tomyśl na lata  

2020-2023 przyjęty został uchwałą nr XXVIII/342/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu  

z dnia 25 listopada 2020 r. Program nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz jest dokumentem 

polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, 

wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 

upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Program Opieki nad Zabytkami stanowi również podstawę współpracy pomiędzy samorządem 

gminy, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

W ramach realizacji zadań przewidzianych w w/w programie wykonano: 

1. Inwentaryzacja obiektów małej ,,architektury sakralnej" na terenie gminy Nowy Tomyśl.  

Zorganizowano wizyty studyjne po terenie Gminy Nowy Tomyśl celem wykonania 

dokumentacji fotograficznej świątków przydrożnych oraz zebrania informacji na ich temat. 

Finalnie dla każdego obiektu sporządzono indywidualną kartę ewidencyjną, która zawiera 

informacje o lokalizacji obiektu, jego historii oraz fotografię prezentującą obiekt. Dodatkowo 

przygotowano ulotkę informacyjną ,,Chrońmy świątki przydrożne" nt. zasad prawidłowej 

konserwacji i remontu przydrożnych krzyży, figur i kapliczek. 
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2. Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Włączenie tematyki ochrony dóbr 

kultury do zajęć szkolnych, edukacja w zakresie historii miasta oraz zabytków. 

W związku z obowiązującym w roku 2021 stanem epidemii nie było możliwości, aby odwiedzić 

nowotomyskie szkoły celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w temacie zabytków oraz 

historii miasta. Przygotowane zostały trzy gry miejskie tj. ,,Gdzie są Łodzie?", ,,Nowy Tomyśl 

dawniej..." oraz ,,Jakie tajemnice skrywają nowotomyskie tablice", które uczestnikowi zabawy 

dostarczają informacji na temat historii Nowego Tomyśla, jego zabytków oraz dziedzictwa 

kulturowego. Wspomniane wyżej gry miejskie zostały przekazane do szkół, a następnie 

wykorzystane w zajęciach odbywających się na świeżym powietrzu.  

3. Podjęcie działań w zakresie odnowy i ochrony istniejącego ,,osadnictwa olęderskiego', 

nawiązanie współpracy z gminami, na terenie których znajdują się ,,osady olęderskie". 

Skierowano pismo w temacie osadnictwa olęderskiego do urzędów przyległych gmin 

(Lwówek, Miedzichowo, Zbąszyń, Opalenica, Grodzisk Wlkp., Kuślin, Rakoniewice). 

Na terenie gminy Nowy Tomyśl wykonano dokumentację fotograficzną istniejących 

zabudowań olęderskich oraz przygotowano nową wersję ulotki pn. ,,Tutaj zatrzymał się czas... 

Osadnictwo olęderskie turystyczną perłą gminy Nowy Tomyśl". 

4. Podejmowanie prac mających na celu zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowych cmentarzy. 

Przygotowano ulotkę informacyjną na temat zasad ochrony zabytkowych cmentarzy  

pn. ,,Zabytkowe cmentarze - ochrona miejsc kultu i naszej tożsamości". Ulotka była szeroko 

dystrybuowana wśród klientów Gminnego Ośrodka Informacji, a także przekazana do szkół.  

16) Obowiązujące akty prawne w Gminie Nowy Tomyśl z zakresu planowania 

przestrzennego: 

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nowy 

Tomyśl (Uchwała Nr XVIII/203/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 17.12.2019 r.) 

2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 
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Lp. UCHWAŁA NR NAZWA PLANU OPIS 

1 
XLI/506/2021 

24.11.2021 

dla terenów zabudowy przemysłowej, 

usługowej i mieszkaniowej w 

obrębach Glinno - Przyłęk 

 

2 
XXVIII/345/2020 

25.11.2020 

Miasto Nowy Tomyśl – 

POŁUDNIOWY-WSCHÓD 
 

3 
XXVIII/344/2020 

25.11.2020 
Miasto Nowy Tomyśl - CENTRUM  

4 
XXVIII/343/2020 

25.11.2020 

dla wschodniej części obrębu Paproć, 

pomiędzy ulicą Sienkiewicza i 

terenami kolejowymi 

 

5 
XIV/156/2019 

23.10.2019 

Rejon ul. Leśnej, pomiędzy ul. Celna  

i ul. Kolejową 
 

6 
XLVII/439/2018 

26.02.2018 

Obwodnica południowo-zachodnia 

miasta Nowy Tomyśl oraz wiadukt 

wraz z aktywizacją gospodarczą dla 

terenów pomiędzy ul. Celną i ul. 

Kolejową 

 

7 
XXI/190/2016 

30.05.2016 
 201 w Paproci 

8 
XX/178/2016 

25.04.2016 
 

225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2 i 227/2  

w Sękowie 

9 
XIII/109/2015 

26.10.2015 
 530/54 w Glinnie 

10 
XLIX/470/2014 

07.11.2014 
 

1775/1 w Nowym Tomyślu 

527/8, 527/9, 527/11, 528/3 w Glinnie 

11 
XLVII/455/2014 

26.09.2014 
 

201/1, 201/2, 375/6, 375/12, 376, 377 w Starym 

Tomyślu 

12 
XL/412/2014 

21.03.2014 
 1754/2 w Nowym Tomyślu 

13 
XXXIX/398/2014 

28.02.2014 
 197/5, 197/17-22, 197/31 w Paproci 

14 
XXXIV/340/2013 

27.09.2013 
 401 w Paproci 

15 
XXX/304/2013 

26.04.2013 
 543/2 w Glinnie 

16 
XXVI/262/2012 

30.11.2012 
 25/1, 25/2, 26/1, 26/2 i 22/11 w Jastrzębsku Starym 

17 
XXV/243/2012 

26.10.2012 
 1731/14 w Nowym Tomyślu 

18 
XVII/154/2012 

03.02.2012 
 58/3, 70/3, 71, 72, 73, 76/3 i 77/7 w Glinnie - podział 

19 
XVII/152/2012 

03.02.2012 
 

221/2, 223/2, 224/1, 224/2, 225/4, 225/5, 226/2  

w Przyłęku 

20 
XVI/144/2011 

29.12.2011 
Przebieg sieci gazowych  

21 
LIII/418/2010 

28.05.2010 
 1744/2 w Nowym Tomyślu 

22 
XXXV/275/2009 

27.03.2009 
 372/1 i 372/2 w Nowym Tomyślu 

  



 

str. 67 

RAPORT O STANIE GMINY – ROK 2021 

23 
XXXV/276/2009 

27.03.2009 
 

1768/10, 1769, 1770 w Nowym Tomyślu 

520/26, 520/25, 520/24 w Glinnie 

24 
V/30/2007 

23.02.2007 
 

90/3, 75/3, 79/1, 78/1, 120, 121/5, 121/4, 121/6, 121/7, 

121/1, 124/1 w Glinnie 

25 
V/29/2007 

23.02.2007 
 591 w Przyłęku 

26 
XLV/335/2006 

27.10.2006 
 1734/7 i 1734/8 w Nowym Tomyślu 

27 
XLIV/323/2006 

29.09.2006 
 

1757/1, 1758, 1759, 1760/1, 1755/7, 1755/11 i 1751/2  

w Nowym Tomyślu 

516/16 w Glinnie 

28 
XI/84/2003 

26.09.2003 
 147/8 w Nowym Tomyślu 

29 
XI/82/2003 

26.09.2003 
 1571/2 w Nowym Tomyślu 

30 
XI/81/2003 

26.09.2003 
 873/1 (cz.), 873/3, 872/13, 872/7 w Nowym Tomyślu 

31 
XI/80/2003 

26.09.2003 
 81/6, 87/2, 87/3 w Jastrzębsku Starym 

32 
XI/79/2003 

26.09.2003 
 510 w Borui Kościelnej 

33 
XI/78/2003 

26.09.2003 
 

97/5, 18, 16/1, 15/2, 214/10, 214/13, 214/17, 214/8, 

214/9, 214/19, 214/12, 101/5, 102/5, 100/2 w Bukowcu 

34 
XIV/116/2003 

29.12.2003 
„Wieś”  

35 
XIV/115/2003 

29.12.2003 
„Miasto i okolice”  

36 
IX/67/2003 

27.06.2003 

Teren górniczy złoża gazu ziemnego - 

„Paproć W” 
 

37 
XLIII/305/2002 

24.06.2002 
„Duża”  

38 
XLIII/303/2002 

24.06.2002 
„Mała”  

39 
XL/283/2002 

26.04.2002 

Tereny budownictwa mieszkaniowego: 

ul. Konopnickiej - Obwodnica w Nowym 

Tomyślu 

 

40 
XII/75/99 

24.09.1999 
 34/4 w Nowym Tomyślu 

41 
XII/73/99 

24.09.1999 
 

27/6, 765/7, 762/12, 743, 762/13, 564, 745 w Glinnie,  

229/1 w Starym Tomyślu, 

33/2, 33/1, 31/15 w Jastrzębsku Starym,  

192/2 w Sękowie, 

41/2 w Paproci, 

64 w Borui Kościelnej, 

64/7, 64/8 w Chojnikach, 

376 w Sątopach 

42 
XXXIV/184/97 

11.08.1997 

Zespół Usługowo-Handlowy „Wiatraki” 

w Nowym Tomyślu Rej ul. Zbąszyńskiej, 

Janusa i Wiatrakowej 

 

43 
XXXI/167/97 

28.02.1997 
 59 w Sękowie 

Tab. 21    Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  
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V. INWESTYCJE 

1. Wykaz inwestycji w toku na dzień 31 grudnia 2021 r. 

INWESTYCJE W TOKU WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. 

l.p. Rodzaj inwestycji 
Wartość  

netto 
Wartość brutto 

1 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci 

wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Tomyśl 
71 417,07 zł 87 843,00 zł 

2 Budowa ul. Leśnej w Paproci 99 500,00 zł 122 385,00 zł 

3 Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Pl. Chopina w Nowym Tomyślu 33 300,81 zł 40 960,00 zł 

4 Przebudowa ulicy Sczanieckiej w Nowym Tomyślu 32 113,82 zł 39 500,00 zł 

5 Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu 9 349,59 zł 11 500,00 zł 

6 
Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305  

Bolewice - Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa - Wronki 
78 000,00 zł 95 940,00 zł 

7 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Komunalnej 

oraz dróg w rejonie ulic Konopnickiej 
31 676,00 zł 38 961,48 zł 

8 Zagospodarowanie terenu przy jeziorku w Sękowie 57 691,06 zł 70 960,00 zł 

9 Budowa ul. Lutowej i Majowej w Glinnie 96 900,00 zł 119 187,00 zł 

10 
Budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej i Agrestowej wraz  

z przyległymi 
261 001,46 zł 321 031,80 zł 

11 
Budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego,  

Komunalną, Granitową i kanał Szarka 
23 890,00 zł 29 384,70 zł 

12 
Budowa ul. Różanej i Ogrodowej w Nowym Tomyślu oraz  

ul. Łamanej w Paproci 
37 000,00 zł 45 510,00 zł 

13 
Opracowanie dok. Projektowo - kosztorysowej na budowę hali  

sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej 
47 700,00 zł 58 671,00 zł 

14 
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 

gminy Nowy Tomyśl 
22 335,67 zł 27 472,88 zł 

15 Budowa świetlicy w miejscowości Grubsko 28 021,79 zł 34 466,80 zł 

16 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 
257 650,00 zł 316 909,50 zł 

17 
Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów na 

terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl 
15 120,00 zł 18 597,60 zł 

18 Budowa ul. Grudniowej w Glinnie 124 800,00 zł 153 504,00 zł 

19 Przebudowa ul. Goździkowej w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu 24 390,24 zł 30 000,00 zł 

20 
Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym 

Tomyślu 
1 000,00 zł 1 230,00 zł 

21 
Wykonanie dok. projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę 

strażnicy OSP Boruja Kościelna 
32 000,00 zł 39 360,00 zł 

22 Budowa przedszkola w Glinnie w rejonie ulic Konwaliowej i Goździkowej 75 000,00 zł 92 250,00 zł 

23 Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne 48 750,49 zł 59 963,10 zł 

24 
Budowa budynku administracyjno-usługowego na terenie Parku  

im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
24 000,05 zł 29 520,06 zł 

25 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 305 i 308 
177 160,53 zł 217 907,45 zł 

26 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wieży 

obserwacyjno widokowej w Nowym Tomyślu 
35 132,93 zł 43 213,50 zł 

27 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg 15 000,00 zł 18 450,00 zł 
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l.p. Rodzaj inwestycji 
Wartość  

netto 
Wartość brutto 

28 Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl 88 500,00 zł 108 855,00 zł 

29 Budowa przedszkola w Glinnie 66 277,64 zł 81 521,50 zł 

30 
Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Borui Kościelnej na lokale 

mieszkalne 
71 849,56 zł 88 374,96 zł 

31 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego między ul. Poznańską  

a ul. Kościuszki 
11 500,00 zł 14 145,00 zł 

32 
budowa budynku usługowego na terenie Parku im. F. Szołdrskiego  

w Nowym Tomyślu 
19 450,41 zł 23 924,00 zł 

33 Realizacja planu zagospodarowania działki nr 379/4 16 260,16 zł 20 000,00 zł 

34 Budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrzębsko Stare 195 479,67 zł 240 440,00 zł 

35 Wykonanie projektu ścieżki turystycznej z Sękowa do Jastrzębska Starego 5 500,00 zł 6 765,00 zł 

36 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 12 656,98 zł 15 568,09 zł 

37 
Udział w kosztach instalacji oświetleniowej ul. Łąkowa, Ogrodowa, 

Chmielna w Borui Kościelnej -FS 
8 450,64 zł 10 394,29 zł 

38 Ułożenie płyt betonowych na ul. Błonie w Bukowcu 33 491,29 zł 41 194,29 zł 

39 
Współfinansowanie budowy (utwardzenia z płyt drogowych) drogi łączącej 

Glinno – Sątopy – FS Glinno 
8 130,08 zł 10 000,00 zł 

40 
Budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrzębsko Stare – FS Jastrzębsko 

Stare 
32 520,33 zł 40 000,00 zł 

41 Modernizacja drogi gminnej nr 376614P w Przyłęku 42 732,70 zł 52 561,22 zł 

42 
Współfinansowanie budowy (utwardzenia z płyt drogowych) drogi  

łączącej Sątopy - Glinno – FS Sątopy 
32 520,33 zł 40 000,00 zł 

43 
Wykonanie dok. tech. Na oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku Sękowo 

– Nowy Tomyśl – FS 
15 900,00 zł 19 557,00 zł 

44 
Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 376541P Sękowo – Przyłęk, metodą 

śladowo-pasową – FS Sękowo 
16 260,16 zł 20 000,00 zł 

45 Realizacja planu zagospodarowania działki nr 379/4 19 739,84 zł 24 280,00 zł 

46 Doposażenie siłowni zewnętrznej o dodatkowe elementy – FS Stary Tomyśl 18 160,11 zł 22 336,94 zł 

47 Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki 3 127,88 zł 3 847,29 zł 

48 Budowa drogi w Sękowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 79 000,00 zł 97 170,00 zł 

49 Dok. Zasoby geometralne – PEC 120 000,00 zł 147 600,00 zł 

50 Wykonanie proj. zag. Barteckiego/Ogrodowa 22 500,00 zł 27 675,00 zł 

51 Budowa ul. Konwaliowej/Irysowej w Glinnie 48 780,49 zł 60 000,00 zł 

52 Dok. budowlana na przebudowę ul. Lawendowej 7 829,27 zł 9 630,00 zł 

53 
Opracowanie dok. projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 

w Borui Kościelnej 
72 000,00 zł 88 560,00 zł 

54 Wiata biesiadna w Sękowie przy jeziorku 760,16 zł 935,00 zł 

55 Budowa świetlicy  m. Chojniki 31 815,80 zł 39 133,43 zł 

56 
Opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu dydaktyczno-  

gastronomicznego 
27 349,59 zł 33 640,00 zł 

57 Opracowanie dok. geodezyjnej wykonania utwardzenia drogi w Sękowie 7 967,00 zł 9 799,41 zł 

58 Budowa przedszkola w Glinnie 244 616,34 zł 300 878,10 zł 

59 
Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Borui Kościelnej  

na lokale mieszkalne 
1 422 764,23 zł 1 750 000,00 zł 

Tab. 22            Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
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Zdjęcie 1. Budowa przedszkola w Glinnie    Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

2. Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2021 r. 

l.p

. 

Przedmiot 

zamówienia 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota netto/ 

kwota brutto 

Nazwa Wykonawcy 

/adres, siedziba/ 

Termin realizacji 

umowy 
Uwagi 

1 

Adaptacja budynku po 

byłym przedszkolu w 

Borui Kościelnej na 
lokale mieszkalne 

21.05.2021 r. 
1 426 000,00/ 

1 753 980,00 

Firma Handlowo-

Usługowa Małgorzata 

Odważna  
ul. Grodziska 17,  

64-061 Kamieniec 

6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na 

użytkowanie obiektu 

Aneks nr 1  

z dnia 
21.11.2021 

2 

Budowa drogi gminnej 

nr 376512P w 

miejscowości Przyłęk 
gm. Nowy Tomyśl 

22.07.2021 r. 
6 746 930,18/ 

8 298 724,12 

Całus sp. z o.o. Sp. K. 

Boruja Nowa 47b,  
64-300 Nowy Tomyśl 

do 30.11.2021 r. 
 

3 

Budowa 

wielofunkcyjnego 
boiska we wsi 

Jastrzębsko Stare w 

formule zaprojektuj i 
wybuduj 

13.08.2021 r. 
228.000,00/ 
280.440,00 

GAMAK Sp. z o.o., ul. 

Towarowa 9, 44-337 
Jastrzębie Zdrój 

 

do 29.10.2021 r. 
 

4 

Przebudowa ulicy 
Sportowej  

w Bukowcu 
01.10.2021 r. 

168 397,74/ 

207 129,22 

Krzysztof Kubicki 
QBRUK Krzysztof 

Kubicki, Glinno 158a, 

64-300 Nowy Tomyśl 

do 13.12.2021 r. 
 

5 

„Modernizacja drogi 

gminnej nr 376614P w 

Przyłęku” 
29.11.2021 r. 

483 118,10 zł/ 
594 235,26 zł 

Całus sp. z o.o. Sp. K. 
Boruja Nowa 47b,  

64-300 Nowy Tomyś 

do 17.12.2021 r. 

Aneks nr 1  
z dnia 

29.11.2021,  

Aneks nr 2  
z dnia 

31.12.2021 

6 

Modernizacja budynku 
Urzędu Miejskiego w 

Nowym Tomyślu 

poprzez ułożenie 
nowej instalacji 

elektrycznej w 

formule zaprojektuj i 
wybuduj 

14.12.2021 r. 
380 248,26 zł/ 
467 705,36 zł 

SIGMA ELECTRO-

NETWORKS Sp. z o.o., 
ul. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich 11, 64-300 

Nowy Tomyśl 

do 31.12.2021 

Aneks nr 1  
z dnia 

17.12.2021; 

Aneks nr 2  
z dnia 

30.12.2021 

Tab. 23    Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

Rada Miejska w Nowym Tomyślu liczy 21 radnych: 

1. Marek Ratajczak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

2. Wojciech Andryszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

3. Leszek Drążkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

4. Tomasz Antuszewski 

5. Łukasz Chalasz 

6. Łukasz Frański 

7. Rafał Górczyński 

8. Mateusz Jandy 

9. Radosław Kret 

10. Henryk Krzeszowski 

11. Błażej Lipiecki 

12. Tomasz Matusiak 

13. Agnieszka Molenda 

14. Bogusław Nawrot 

15. Ryszard Nowak (od 30.01.2019) w miejsce Radnego Andrzeja Wałęsy 

16. Adam Polański 

17. Adam Szofer 

18. Piotr Szymkowiak 

19. Tomasz Tomaszewicz (od 24.02.2021) w miejsce Radnego Rafała Tabaczyńskiego 

20. Krystyna Wilkoszarska 

21. Tomasz Wlekły 

W Radzie funkcjonuje 6 komisji:  

1. Komisja Rewizyjna 

2. Komisja Skarg i Wniosków 

3. Komisja Komunalna Prawa i Porządku Publicznego 

4. Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Społecznych 

5. Komisja Obszarów Wiejskich Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

6. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
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Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz Nowego Tomyśla jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy 

samorządowej Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu realizował 

uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2021 r. w sposób określony uchwałami. W 2021 roku 

Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady 

przyjętym Uchwałą XXIX/369/2020 r. z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady 

Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2021.  

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2021 roku Rada Miejska obradowała 

na 11 sesjach zwyczajnych, 3 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 163 uchwały. Wśród podjętych 

przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem 

komunalnym, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pomocy społecznej, 

spraw związanych z oświatą oraz ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Miejską uchwały 

Burmistrz przekazał do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda 

Wielkopolski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie 

z art.7 ust. 1 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Zestawienie podjętych w 2021 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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VII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

1) Oświata i edukacja 

1. Informacje ogólne 

W latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 Gmina Nowy Tomyśl była organem prowadzącym 

dla: 

 7 szkół podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej 

5. Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach 

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyślu 

7. Zespół Przedszkolno – Szkolny w Bukowcu 

 5 przedszkoli: 

1. Przedszkole nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu 

2. Przedszkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu 

3. Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu 

4. Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka” w Nowym Tomyślu 

5. Przedszkole nr 5 „Słoneczko” w Nowym Tomyślu 

Ponadto w Gminie Nowy Tomyśl mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku 

Starym przekazana w roku 2019 do prowadzenia w drodze umowy przez Wyższą Szkołę 

Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu (z dniem 1 marca 2022 r. szkoła zmieniła 

nazwę na Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu). 

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl, oprócz jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Nowy Tomyśl, funkcjonowały również jednostki oświatowe prowadzone przez inne podmioty, 

dla których samorząd jest organem rejestrowym. 
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Tab. 24 Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych 

Lp. Nazwa jednostki Adres Nazwa organu prowadzącego 

1.  Szkoła Podstawowa ARKA 
Ogrodowa 22 64-300 

Nowy Tomyśl 

Nowotomyska Fundacja Rodzice 

Dzieciom 

2.  I Akademicka Szkoła Podstawowa 
os. Północ 37A  

64-300 Nowy Tomyśl 

Akademia Nauk Stosowanych  

im. Księcia Mieszka I w Poznaniu 

3.  
Niepubliczne Przedszkole 

"Tęczowy Ogród" 

Glinno 228 64-300 

Nowy Tomyśl 
Dorota Grześko, Adam Grześko 

4.  
Niepubliczne Przedszkole 

"Bajkowy Zakątek" 

Glinno, Lipcowa 9  

64-300 Nowy Tomyśl 
Nyga-Szarek Kamila Karolina 

5.  Przedszkole Rodzinne "Arka" 
Ogrodowa 22  

64-300 Nowy Tomyśl 

Nowotomyska Fundacja  

Rodzice Dzieciom 

6.  Przedszkole Pozytywnego Rozwoju 
Zbąszyńska 22  

64-300 Nowy Tomyśl 
Fundacja Pozytywnego Rozwoju 

7.  
Akademia Edukacji Montessori  

"Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne 
Wypoczynkowa 44A Fizjo-Edu Sp. z o.o. 

8.  Żłobek Pozytywnego Rozwoju 
Zbąszyńska 22  

64-300 Nowy Tomyśl 
Fundacja Pozytywnego Rozwoju 

9.  
Bajkowy Zakątek  

Kamila Nyga-Szarek Spółka Jawna 

Glinno, Lipcowa 9  

64-300 Nowy Tomyśl 
Kamila Nyga-Szarek, Michał Szarek 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

2. Liczba oddziałów i liczba dzieci 

W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl uczęszcza 1203 dzieci w 52 oddziałach. 

Tab. 25. Liczba oddziałów i liczba dzieci w przedszkolach w latach 2020-2022  

 2021/2022 2020/2021 2019/2020 

Jednostka 
liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

liczba 

dzieci 

liczba 

oddziałów 

Przedszkole nr 1 200 8 197 8 196 8 

Przedszkole nr 2 316 13 284 12 297 13 

Przedszkole nr 3 135 6 132 6 140 6 

Przedszkole nr 4 134 6 134 6 137 6 

Przedszkole nr 5 134 6 133 6 132 6 

Przedszkole 

w Zespole Przedszkolno - Szkolnym  

w Bukowcu 

44 2 46 2 43 2 

Oddział przedszkolny 

w Szkole Podstawowej  

w Borui Kościelnej 

165 7 163 7 142 6 

Oddział przedszkolny  

w Szkole Podstawowej  

w Sątopach 

35 2 31 2 30 2 

Oddział przedszkolny  

w Szkole Podstawowej  

w Wytomyślu 

40 2 51 3 49 3 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  
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Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl w roku szkolnym 

2021/2022 uczęszcza 2609 uczniów w 129 oddziałach. 

Do niepublicznych jednostek oświatowych uczęszcza łącznie 405 dzieci, z czego 209 stanowią 

dzieci w przedszkolach. 

Do publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym uczęszcza łącznie 83 dzieci, 

 z czego 31 stanowią dzieci w przedszkolach. 

Tab. 26. Liczba oddziałów i liczba uczniów w szkołach podstawowych w latach  

 I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII klasa Razem 
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Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 w 

Nowym 

Tomyślu 

72 58 87 57 88 80 86 78 75 77 73 32 73 32 117 32 115 84 115 87 84 84 81 65 596 612 632 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 w 

Nowym 

Tomyślu 

57 73 78  69 78 87 77 85 61 85 62 37 64 41 140 37 138 138 140 136 117 133 116 107 662 729 765 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 3 w 

Nowym 

Tomyślu 

109 110  85 112 86 76 90 77 72 81 73 0 76 0 109 11 113 146 119 147 33 141 35 56 739 641 577 

Szkoła 

Podstawowa 

w Borui 

Kościelnej 

48 45 37  45 38 40 38 41 27 41 25 18 25 18 60 17 61 65 61 66 42 65 44 40 340 338 329 

Szkoła 

Podstawowa 

w Sątopach 

14 11 5  11 5 8 5 8 14 9 14 0 15 0 22 0 22 23 23 23 12 21 12 10 98 95 94 

Szkoła 

Podstawowa 

w Wytomyślu 

8 5 6  5 6 7 5 7 10 6 7 0 12 12 15 0 0 13 13 15 13 15 13 12 64 65 76 

Zespół 

Przedszkolno 

- Szkolny  

w Bukowcu 

17 16 12  18 12 13 12 14 10 12 9 10 7 10 23 10 23 11 22 11 20 12 19 17 110 114 116 

I Akademicka 

Szkoła 

Podstawowa 

21 29  21 32 18 18 17 18 26 18 25 17 22 15 16 12 15 0 14 0 0 0 0 0 136 120 98 

Szkoła 

Podstawowa 

ARKA 

16 13  13 16 13 7 13 8 0 8 0 9 0 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 60 43 29 

Szkoła 

Podstawowa 

w Jastrzębsku 

Starym 

6 7  4 7 7 7 7 6 7 6 7 0 7 0 14 0 12 7 12 7 7 7 6 0 52 52 46 

Źródło: opracowanie własne – na podstawie Systemu Informacji Oświatowej  
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Tab. 27. Struktura zatrudnienia w etatach kalkulacyjnych nauczycieli z uwzględnieniem stopnia 

awansu zawodowego (wraz z osobami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy)  

 Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany 
Nauczyciel 

dyplomowany 
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Szkoła Podstawowa nr 

1 w Nowym Tomyślu 
7,112 2,315 2,783 12,835 14,791 16,648 31,93 27,157 26,838 29,114 35,918 30,694 

Szkoła Podstawowa nr 

2 w Nowym Tomyślu 
5,261 3,917 2,133 25,409 21,413 17,912 16,665 19,558 21,061 55,02 52,346 50,572 

Szkoła Podstawowa nr 

3 w Nowym Tomyślu 
3,111 2,368 1,077 9,444 12,208 15,279 13,614 15,289 13,652 56,399 52,075 64,898 

Szkoła Podstawowa 

w Borui Kościelnej 
2,187 1,08 2,111 8,071 11,244 10,483 15,404 15,404 13,111 32,677 30,414 31,032 

Szkoła Podstawowa  

w Sątopach 
1,54 1,22 0 1,597 1,43 5,423 0,579 0,167 0,111 11,856 11,685 10,089 

Szkoła Podstawowa  

w Wytomyślu 
3,47 0 0,833 2 5,564 2,56 5,768 4,818 4,65 8,599 9,612 8,218 

Zespół Przedszkolno 

- Szkolny w Bukowcu 
1,04 0 0 2,783 4,834 5,789 5,694 3,906 2,05 13,436 12,722 12,183 

Przedszkole nr 1 1,00 0 0 3,469 3,85 3,669 7,043 6,707 6,834 6,978 6,918 7,186 

Przedszkole nr 2 5,749 0,091 1,091 10,682 13,548 14,826 3,117 5,151 6,227 11,506 11,466 9,987 

Przedszkole nr 3 1 0 0 7,131 7,035 4 10,055 9,61 10,871 3,45 3,3 4,465 

Przedszkole nr 4 0,00 0 0 4,283 3,25 3,163 6,756 6,893 6,9 2,196 2,06 2,06 

Przedszkole nr 5 1,5 0 0 1,091 2,477 2,227 3,498 1,1 1,16 7,205 10,423 10,76 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  
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Tab. 28. Wyniki egzaminów ośmioklasistów w latach 2019/2020 i 2020/2021 

Jednostka 

Liczba zdających 

Procent uzyskanych punktów 

Język polski Matematyka 

Język obcy nowożytny 

 

Język angielski 

2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 

Szkoła Podstawowa  

nr 1 w Nowym 

Tomyślu 

81 66 52 55 38 35 57 41 

Szkoła Podstawowa  

nr 2 w Nowym 

Tomyślu 

116 106 54 55,52 39 42,6 64 56,25 

Szkoła Podstawowa  

nr 3 w Nowym 

Tomyślu 

34 54 70 55,69 55 39,15 87 60,22 

Szkoła Podstawowa 

w Borui Kościelnej 
45 40 49 49 37 44 52 38 

Szkoła Podstawowa 

w Sątopach 
12 10 60 45 39 44 55 42 

Szkoła Podstawowa  

w Wytomyślu 
13 12 55 42 39 37,91 58 43 

Zespół Przedszkolno 

- Szkolny  

w Bukowcu 

19 16 43 58,13 37 39,27 46 33,6 

Gmina Nowy Tomyśl 56 53,88 41 40,17 65 49,01 

Powiat nowotomyski 52 52,38 40 40,03 59 47,45 

Województwo Wielkopolskie 58 56,9 45 44,06 63 51,52 

Kraj 60 59 47 46 66 54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SIO, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  
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3. Nakłady finansowe na oświatę 

Tab. 29. Budżet oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – wykonanie za 2020 r.  

i 2021 r. 

 Wykonanie za 2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie za 2020 r. 

(w zł) 

Wydatki Gminy ogółem: 170 922 202,30 158 057 863,46 

Wydatki na oświatę ogółem: 58 518 649,55 54 926 055,83 

Wydatki bieżące, w tym: 57 036 553,02 53 449 463,29 

• wydatki na wynagrodzenia i pochodne 39 563 944,29 39 308 830,05 

• wydatki na remonty 728 282,99 577 148,84 

• dotacja dla szkół niepublicznych 2 204 790,25 1 652 491,46 

• dotacja dla publicznej szkoły podstawowej 1 326 819,07 414 834,43 

• dotacja dla przedszkoli niepublicznych 3 286 555,04 3 054 295,28 

• dotacja dla jednostek opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 
94 500,00 104 600,00 

• pozostałe wydatki bieżące 11 252 980,45 8 856 697,66 

Wydatki majątkowe 1 482 096,53 1 476 592,54 

      

Subwencja z budżetu państwa   26 116 141,00 24 803 138,00 

Dotacje z budżetu państwa 1 878 895,39 1 859 889,54 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 
60 888,83 70 785,52 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich 
0,00 204 402,40 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 820 800,00 0,00 

Środki własne gminy 29 641 924,33 27 987 840,37 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

 

4. Średnie wynagrodzenie nauczycieli 

Tab. 30. Wynagrodzenie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w latach 2020-2021 

 Średnie wynagrodzenie Średnioroczna liczba etatów 

Suma iloczynów  

średniorocznej liczby etatów 

i średnich wynagrodzeń 

Wydatki  

na wynagrodzenia nauczycieli 
Kwota różnicy (nadpłata) 

 w 2021 r. 

od 1 

stycznia do 

31 sierpnia 

2020 r. 

od 1 

września do 

31 grudnia 

2020 r. 

w 2021 

r. 

od 1 

stycznia do 

31 sierpnia 

2020 r. 

od 1 

września do 

31 grudnia 

2020 r. 

w 2021 r. w 2020 r. w 2021 r. w 2020 r. w 2021 r. w 2020 r. 

stażysta 3 537,80 3 337,55 3 537,80 7,33 21,89 8,24 311 184,89 701 077,64 347 655,11 717 361,80 36 470,22 16 284,16 

kontraktowy 3 926,96 3 704,68 3 926,96 69,81 64,13 70,21 3 289 692,93 3 003 496,47 3 759 474,69 3 432 446,89 469 781,76 428 950,42 

mianowany 5 094,43 4 806,07 5 094,43 80,43 92,65 80,64 4 916 940,06 5 205 518,42 5 467 836,70 5 729 693,76 550 896,64 524 175,34 

dyplomowany 6 509,55 6 141,09 6 509,55 193,95 202,30 191,41 15 150 326,67 14 922 711,92 16 263 817,68 15 763 729,58 1 113 491,01 841 017,66 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

Średnie płace nauczycieli w roku 2021 zostały osiągnięte u nauczycieli we wszystkich 

stopniach awansu zawodowego, podobnie jak płace nauczycieli w roku 2020. 
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5. Dotacja przedszkolna 

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała na rok 2021 dotację oświatową na dzieci przedszkolne  

w wysokości 1.475.413,00 zł (w 2020 r. – 1.447.491,26 zł). 

Dodatkowo, z budżetu gminy została przekazana dotacja dla osób fizycznych i fundacji 

prowadzących przedszkola niepubliczne oraz zwrot dotacji dla gmin, na terenie których do 

przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej gminy. 

Tab. 31. Dotacja dla osób fizycznych i fundacji prowadzących przedszkola niepubliczne  

w latach 2020 - 2021 

Nazwa dotowanego podmiotu Dotacja 2021 r. Dotacja 2020 r.  

Szkoła Podstawowa ARKA 381 910,69 258 775,50 

I Akademicka Szkoła Podstawowa 1 822 879,56 1 393 715,96 

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród" 541 287,84 424 372,38 

Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Zakątek" 295 941,60 276 000,96 

Przedszkole Rodzinne "Arka" 699 954,18 562 566,93 

Przedszkole Pozytywnego Rozwoju 503 811,44 450 967,02 

Akademia Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne 1 230 459,98 1 324 787,99 

Żłobek Pozytywnego Rozwoju 79 400,00 89 000,00 

Dzienni opiekunowie "Bajkowy Zakątek" 15 100,00 15 600,00 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym 1 326 819,07 414 834,43 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  

6. Funkcjonowanie oświaty w czasie pandemii 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, we 

wszystkich szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy 

Tomyśl wprowadzono rozwiązania umożliwiające działanie w zmienionych warunkach 

organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zdalne nauczanie było możliwe dzięki użyczeniu sprzętu komputerowego z zasobów szkół oraz 

sprzętu otrzymanego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz projektu pn. „Zdalna 

Szkoła +”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  

2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach”. 

W ramach pierwszej edycji projektu zakupiono 40 laptopów na łączną kwotę 104.299,08 zł. 
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Sprzęt komputerowy został rozdysponowany następująco: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu otrzymała  

9 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu 

otrzymała 9 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu otrzymała  

10 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej otrzymała  

5 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach otrzymała 2 laptopy, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyślu otrzymała 2 laptopy, 

 Zespół Przedszkolno – Szkolny w Bukowcu otrzymał 2 laptopy, 

 Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym otrzymała 1 laptop. 

W drugiej edycji, projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  

2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie  

1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach”, pn. Zdalna Szkoła + zakupiono sprzęt dla uczniów 

z rodzin wielodzietnych (3+). 

W ramach projektu zakupiono 40 laptopów na łączną kwotę 105.000,00 zł. 

Sprzęt komputerowy rozdysponowano następująco: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu otrzymała  

7 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu 

otrzymała 7 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu otrzymała  

7 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej otrzymała  

5 laptopów, 

 Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach otrzymała 2 laptopy, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyślu otrzymała 4 laptopy, 

 Zespół Przedszkolno – Szkolny w Bukowcu otrzymał 2 laptopy, 

 Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym otrzymała 1 laptop. 

 I Akademicka Szkoła Podstawowa otrzymała 2 laptopy, 

 Szkoła Podstawowa ARKA otrzymała 3 laptopy. 
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2) Pomoc społeczna – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu 

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Nowy Tomyśl zajmuje się 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. W 2021 r. OPS różnymi formami pomocy 

objął 394 gospodarstwa domowe, a w nich 728 osoby, co stanowiło 2,65% ogółu mieszkańców. 

Z terenu miasta pomocą objęto 250 gosp. domowych, natomiast na terenach wiejskich  

144 gospodarstwa domowe. 

Powody przyznania pomocy w 2021 roku  

Powód trudnej sytuacji życiowej  

Liczba rodzin  Liczba osób 

 w 

rodzinach  ogółem  w tym na wsi:  

UBÓSTWO  199 84 330 

SIEROCTWO  0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ  12  4  12  

Powód trudnej sytuacji życiowej  

Liczba rodzin  Liczba osób 
w rodzinach  

ogółem  w tym na wsi:  

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA  36  22 
156 

W TYM:  

WIELODZIETNOŚĆ  

21  
  

14  
  

116 
  

BEZROBOCIE  78  28 176 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  207  78 339 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA  225 80 365 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK. -WYCHOWAWCZYCH I 

PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM  16 7 60 

W TYM:  

  RODZINY NIEPEŁNE  7 3 

               
23 

  RODZINY WIELODZIETNE  
4  1 22 

PRZEMOC W RODZINIE  
2 

0 3 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI  0  0  0  

ALKOHOLIZM  39  22 46 

NARKOMANIA  3  2  3 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU 

Z ZAKŁADU KARNEGO  11 3 
14 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 

STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ  0  0  0  

ZDARZENIE LOSOWE  7  1 16 

SYTUACJA KRYZYSOWA  1  0  1 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA  0  0  0  

Tab. 32  Źródło: Sprawozdanie z działalności OPS w Nowym Tomyślu za 2021 rok. 
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W ciągu 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia pieniężne dla 

osób i rodzin, których dochód nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego lub innych 

wymagań, a także realizował zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego. W ramach zadań:  

• z zasiłku stałego skorzystało 111 osób na kwotę 627.541,48 zł,  

• z zasiłku okresowego skorzystało 66 osób i rodzin na kwotę 137.928,05 zł,  

• z zasiłku celowego skorzystało 217 gospodarstw domowych na kwotę 279.026,29 zł,  

• ze specjalnego zasiłku celowego skorzystały 34 gospodarstwa domowe  

na kwotę 46.655,00 zł,  

• z usług opiekuńczych skorzystało 71 osób, którym udzielono 32 058 świadczeń na kwotę 

541.369,00 zł,  

• ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

skorzystało 19 osób (dzieci), którym udzielono 3960 świadczeń na kwotę 426.963,00 zł,  

• z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 1 371 osób na kwotę 2.613.473,00 zł,  

• ze świadczeń pielęgnacyjnych skorzystało 6 osób na kwotę 40.300,00 zł,  

• ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 11 osób na kwotę 65.720,00 zł,  

• zasiłek dla opiekuna wypłacono 4 osobom na kwotę 28.520,00 zł,  

• świadczenia rodzicielskie wypłacono 43 osobom na kwotę 504.844,00 zł, 

• świadczenia rodzinne wypłacona 1 417 rodzinom na kwotę 2.147,690,00zł, 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 140 uprawnionym na kwotę 

678.216,17zł, 

• dodatek mieszkaniowy wypłacono 140 osobom na kwotę 240,878,06zł, 

• dodatek energetyczny wypłacono 27 osobom na kwotę 3.190,77, 

Dodatkowo w ramach realizacji programu Rodzina 500+ świadczenie wychowawcze 

przyznano na 5 771 dzieci w 3 612 rodzinach. Łącznie w ramach programu wypłacono 

świadczenia na kwotę 35.930.657,60 zł.   

Ośrodek był koordynatorem lokalnego programu osłonowego wprowadzonego 

Uchwałą XXI/273/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2020 r. programu 

,,Karta Dużej Rodziny Gminy Nowy Tomyśl” jako elementu polityki społecznej gminy 

mającego na celu promowanie modelu dużej rodziny, kształtowanie jej pozytywnego 

wizerunku oraz dążenie do tworzenia w gminie kierunku sprzyjającego wychowaniu dzieci  
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Uczestnictwo w programie umożliwia rodzinom wielodzietnym korzystanie z ulg  

i zniżek w różnych sferach życia, oferowanych przez instytucje gminne oraz partnerów 

prywatnych, którzy decydują się przystąpić do programu na zasadzie porozumienia oraz 

partnerów krajowej Karty Dużej Rodziny. W programie uczestniczyło 12 partnerów.  

W ramach programu 45 rodzin otrzymało zestaw upominkowy „Paczka dla niemowlaczka” – 

na kwotę 18.000 zł. Rodziny korzystały również z oferty Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Nowym Tomyślu, ZOO, Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Wydatkowano środki finansowe w wys. 18.000,00 zł.  

W ramach realizacji Krajowej Karty Dużej Rodziny w 2021 r. wydano 246 kart 

tradycyjnych i 257 kart elektronicznych. Łącznie kartę posiada 3480 uprawnionych. 

Dnia 21 października 2014 r. zostało zawarte porozumienie partnerskie, pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowy Tomyśl o współdziałaniu, którego celem jest 

realizacja Programu ,,Wielkopolska Karta Rodziny” wprowadzonego uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r. Ze strony Województwa 

Wielkopolskiego zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Poznaniu. Porozumienie zapewnia honorowanie przez podmioty deklarujące wprowadzenie 

ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych kart wydawanych przez Gminę Nowy Tomyśl.  

W 2021 r. Kartę wydano 1 rodzinie dla 5 uprawnionych. Łącznie kartę posiada 313 rodzin,  

a w nich 1582 uprawnionych.  

Powyższe działania są również wynikiem realizacji działań wyznaczonych w Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2027. 

W ramach Strategii, realizacji podlegają również następujące programy:  

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2027,  

• Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowy Tomyśl na lata 2019-2021,  

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.,  

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022,  

• Program współpracy na 2021 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – podprogram 2021 – 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD) – pomoc żywnościową otrzymało 290 osób.   
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Oprócz objęcia wsparciem socjalnym wymienionym powyżej, podjęte działania w ramach 

realizacji celów strategii obejmowały również przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu, 

bezdomności, wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, włączenie 

społeczne osób starszych i niepełnosprawnych, zapewnienie mieszkańcom równego 

dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy w rodzinie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie, a także 

rozwój kapitału społecznego i ludzkiego m.in. poprzez:  

• współpracę OPS z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert 

pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji  

o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,  

• prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi,  

• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (porady psychologiczne, 

terapia, poradnictwo pedagogiczne i prawne) prowadzone przez OPS, PCPR, Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, szkoły, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób  

z Problemem Alkoholowym oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób  

z Problemem Narkotykowym,  

• wspieranie rodzin w procesach wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom                                      

w osiągnięciu poprawy w nauce poprzez działalność świetlicy w Nowym Tomyślu oraz 

świetlic w Borui Kościelnej, Sątopach i Jastrzębsku Starym oraz pracę z rodzinami 

prowadzoną przez asystentów rodziny, 

• pracę Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(odbyły się 4 posiedzenia Zespołu, w sprawach indywidualnych powołano grupy 

robocze, które uwzględniając poprzednie lata odbyły 161 spotkań),  

• przeprowadzenie kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci”, 

• kontynuowanie działalności środowiskowego Domu Samopomocy zapewniającego 

uczestnictwo 28 osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi,  

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Tomyślu,  

• rozwój sportu - dofinansowanie klubów sportowych,  

• zapewnienie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy  

w rodzinie dostępu do wsparcia psychologicznego,  

• zapewnienie przez Poradnię Leczenia Uzależnień bezpłatnego wsparcia osobom 

uzależnionym i ich rodzinom,  

• prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i grupowej w ramach działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu,  

• prowadzenie procedury interwencyjnej w sprawach przemocy domowej „Niebieska 

Karta” (Policja, pomoc społeczna, oświata) – 40 „Niebieskich Kart”,  

• lekcje wychowawcze w szkołach na temat przemocy rówieśniczej, szkodliwości 

spożywania używek,  
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• wspieranie przez Gminę Nowy Tomyśl organizacji społecznych w ramach otwartego 

konkursu ofert.  

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, działalność prowadzi Dom 

Dziennego Pobytu. Dom realizuje pomoc środowiskową na rzecz osób starszych (emerytów, 

rencistów) i samotnych nie tylko potrzebujących wsparcia. Spełnia ważną funkcję, gdyż 

kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje, organizuje czas wolny, zapewnia 

terapię nie odrywając ich od środowiska lokalnego.  

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 w okresie od 18 stycznia do 

16 maja 2021 r. działalność domu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego 

dotyczących działalności placówek wsparcia dziennego – działalność domu została 

zawieszona. W tym okresie program realizowany był w sposób alternatywny w formie zdalnej, 

a także bezpośredniej, gdy wymagały tego indywidualne okoliczności życiowe seniora. 

Seniorzy mogli liczyć na dyspozycję pracowników w godzinach od 8.00 do 14.00 i różnorodne 

formy: 

• wsparcie telefoniczne, w poniedziałki, środy i piątki dzwoniono do każdego z seniorów. 

Podczas rozmów monitorowano potrzeby i samopoczucie, kondycję psychiczną, 

motywowano do podejmowania różnych działań. Poświęcano seniorom tyle czasu na 

rozmowę, ile danego dnia potrzebowali. Seniorzy czuli się bezpieczniej i spokojniej. 

• pomoc w dokonywaniu zakupów, 

• pomoc w umawianiu na szczepienia, 

• pomoc w kontakcie z lekarzami i wykupywaniu recept, 

• dostarczanie do domów chętnym seniorom materiałów i instrukcji do wykonania 

robótek ręcznych i zadań, w ramach terapii zajęciowej by w ten sposób aktywnie  

i efektywnie mogli spędzać czas wolny. 

Po wznowieniu działalności ze względu na minimalizowanie zagrożenia koronawirusem, 

seniorzy zostali podzieleni na mniejsze stale grupy tak, aby przy zachowaniu wszelkich 

środków bezpieczeństwa mogli zacząć uczestniczyć w zajęciach w trybie stacjonarnym.  

Z dniem 08.06.2021 r. wznowiono działalność stacjonarną dla grupy 27 seniorów  

z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i wszelkich rekomendacji  

dot. funkcjonowania placówek dziennego pobytu.  Nie wznowiono grupowej gimnastyki 

ogólnorozwojowej dla grupy 60 osób. 

W 2021 r.  w zajęciach stałych uczestniczyły 23 kobiety i 4 mężczyzn. Spośród 27 osób 

tylko jedna posiada współmałżonka. Wśród uczestników Domu 10 osób mieszka z rodziną lub 

opiekunem, a 17 osób zamieszkuje samodzielnie.  
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Dom Dziennego Pobytu zapewnił swoim uczestnikom:   

 rehabilitację ruchową:  

 ćwiczenia przy muzyce,   

 ćwiczenia na przyrządach,   

 rehabilitację usprawniającą: 

 masaż ręczny,  

  terapię zajęciową:  

 szydełkowanie,   

 haftowanie,   

 malowanie na szkle, foli,   

 wykonywanie prac okazjonalnych - stroiki, itp.,  

 wyplatanie z papierowej ,,wikliny”,  

 origami,  

 wykonywanie obrazów z kamyków ozdobnych,  

 latem dbanie o zieleń wokół budynku, 

• poradnictwo: 

 pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, urzędowych,  

 zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, poprzez 

organizowanie:  

 uroczystości okolicznościowych,   

 wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych i turystycznych,   

 zajęcia o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym:  

 prowadzono zajęcia z zakresu obsługi komputera,  

 prowadzono różnego rodzaju pogadanki dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.  

Zróżnicowane formy działalności Domu Dziennego Pobytu cieszą się dużym 

zainteresowaniem ich uczestników. Wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb seniorów. 

Najbardziej popularne były zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, 

które obejmowały w szczególności zajęcia z arteterapii, robótki ręczne, gry planszowe itp.  

W ramach profilaktyki zdrowotnej oprócz rehabilitacji ruchowej i usprawniającej w placówce 

organizowane były różnego rodzaju pogadanki.   
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3) Kultura 

a) Działalność Nowotomyskiego Ośrodka Kultury 

Nowotomyski Ośrodek Kultury jest instytucją służącą całemu społeczeństwu miasta i Gminy 

Nowy Tomyśl. 

Działalność Ośrodka składa się z następujących segmentów : 

 integracyjnego (oferty dla całej społeczności lokalnej),  

 rekreacyjnego (oferty dla dzieci i młodzieży),  

 szkoleniowego (kursy, warsztaty, kółka zainteresowań),  

 ekonomicznego (pozyskiwanie środków z działalności gospodarczej). 

W ośrodku odbywa się wiele imprez o charakterze interdyscyplinarnym, koncerty, spektakle 

dla młodzieży, spotkania hobbystów, szkolenia specjalistyczne, konferencje, pokazy, konkursy, 

wystawy, sesje, wybory, uroczystości seniorów, uroczystości szkolne itp. W NOK-u działa 

również Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pierwszym kwartale 2021 r., 

na mocy rządowych rozporządzeń, zawieszona została działalność kulturalna z bezpośrednim 

udziałem publiczności. Na skutek kolejnej fali zakażeń w ostatnim kwartale 2021 r. działalność 

ośrodka kultury została ograniczona do 30% bezpośredniego udziału publiczności  

w wydarzeniach. Zatem niniejsze sprawozdanie obejmuje wydarzenia on-line, które były 

organizowane przez Nowotomyski Ośrodek Kultury nieprzerwanie przez cały okres 

sprawozdawczy oraz wydarzenia stacjonarne, które odbyły się po odmrożeniu działalności 

ośrodka (okres wiosenno-letni) oraz w okresie jesiennym, kiedy ośrodek funkcjonował  

w okrojonym zakresie. 

NOK w 2021 roku systematycznie wzbogacał ofertę imprez kulturalnych, zarówno tych 

organizowanych z udziałem publiczności, jak i wydarzeń on-line w okresie ustania stacjonarnej 

działalności. W pierwszym półroczu skoncentrowano się głównie na tych działaniach,  

aby mimo trudnej sytuacji, nieprzerwanie upowszechniać kulturę oraz zachować kontakt  

ze zróżnicowanym odbiorcą.  

Spośród form działań kulturalno – edukacyjnych realizowano formy stałe i cykliczne, które 

znakomicie wiążą mieszkańców z ośrodkiem kultury. Znajdują się wśród nich formy mające 

swą wieloletnią tradycję oraz formy nowe – zaproponowane mieszkańcom w minionych kilku 

latach. W związku ze stanem epidemii, większość stałych wydarzeń nie mogła  

się odbyć. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wydarzenia mające charakter 
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jednorazowy, wystawy oraz imprezy kameralne, warsztaty, konkursy itp. Według takich 

kryteriów zostały one ujęte  w niniejszym sprawozdaniu za 2021 rok. 

Imprezy stałe, cykliczne organizowane lub współorganizowane przez Nowotomyski 

Ośrodek Kultury, które miały swoje miejsce również w 2021 r.: 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (działania w dużej mierze on-line, z małymi 

wyjątkami:  Kręcimy kilometry dla WOŚP, Objazdowe światełko do nieba, 

Niezapomniane przejazdy  gratami), 

 Ferie z NOK-iem on-line – cykl wydarzeń zorganizowanych w czasie trwania ferii 

zimowych, m. in. e - balik karnawałowy, warsztaty taneczne (taniec towarzyski, hip-hop), 

koncert piosenek dziecięcych, spektakl teatralny „Ciocia Jadzia”, konkursy i warsztaty 

plastyczne, konkurs fotograficzny, quiz muzyczny „5 nutek”, warsztaty kulinarne,  

 Chóralny Podkoziołek – fotograficzne i filmowe wspomnienie, akcja on-line w ramach 

podtrzymania tradycji, 

 kino objazdowe /6 spotkań, 9 dni/, 

 kino plenerowe /2 spotkanie/, 

 konkurs na pisankę wielkanocną on-line, 

 Nowotomyski Festiwal Smaków Świata /koncerty: Mała Akademia Jazzu Dixie Company, 

Happy Moments, Dj Maco Er &Drum/, 

 Kolorowy i Radosny Dzień Dziecka z dmuchańcami, 

 Wakacje z NOK-iem – cykl wydarzeń w ramach wakacji letnich – warsztaty plastyczne 

/literki z włóczki, klatka dla ptaków, malowanie na sztalugach, Dzień Arbuza – kreatywne 

zdobienie toreb, Puzzlowe zwierzaki/, letnie warsztaty z lego Brick4kidz, Wakacyjne 

Studio Nagrań, Domino, Zumba kids z elementami języka angielskiego, Kolorowe  

i radosne spotkania z dmuchawcami - 3 dni, The Clown Circus show Ruphert and Rico  

w programie „Cyrk w ogrodzie”, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Holi święto kolorów, 

Międzynarodowy Dzień Szachów dla dzieci i młodzieży, spektakl teatralny dla dzieci 

„Dziwne zwierzęta”, warsztaty robienia biżuterii, Cykl kulinarno-kreatywny /faworki, 

gwiezdne drożdżówki, babeczki czekoladowe, lizaki, ciasteczka, pizza, tortilla, burgery, 

kluski Shreka, pierogi na słodko, świeca zapachowa, slimy, eksperymenty, gniotki  

i mydełka, farbowanie toreb, 

 II Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Nowego Tomyśla – druga odsłona 

wydarzenia, 

 Jarmarek Nowotomyski - alternatywa dla Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego, który  

ze względu na stan epidemii nie mógł się odbyć, druga odsłona wydarzenia, koncerty 

zespołów nie tylko lokalnych /Future Folk, Zespół Ojej z Bukowca, perfekcyjne piosenki/ 

 utwory zespołu Perfect, zespół akordeonowy, rozśpiewane warsztaty wokalne NOK, 

Prywatne Ognisko Muzyczne, Trio Taklamakan, X. lecie zespołu Country Zenit, 

Śpiewający Nauczyciele, cykl muzyczno-kabaretowy Pitolinie we Wiklinie”/, Festiwal 

Smaków Świata – Food Truck, animacje dla dzieci, spektakl teatralny dla dzieci 

„Odkrywcy” w wykonaniu Teatru Fuzja, występ dzieci z Przedszkola im. Bolka i Lolka 

grupa „Słoneczka”, „Moralność Pani Dulskiej” w ramach Narodowego Czytania, pokaz 

judo, konkurs na najdłuższą deskę plank, dyskoteka, 
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 Dożynki Gminno-Parafialne – w nowej odsłonie – msza św., korowód, obrzęd dożynkowy, 

występ zespołu ludowego, potańcówka ludowa, 

 Międzynarodowy Dzień Muzyki – konkurs on-line, stacje muzyczne na terenie Noku  

i miasta, 

 Karol Big Band & Przyjaciele „Zapraszamy po przerwie”, 

 „Mikołajki” - „Mikołajki jak za bajki” w wykonaniu duetu clownów Ruphert and Rico 

połączone  z kiermaszem dla Mai Tomczak, 

 działania na Placu Niepodległości – „Nowy Tomyśl w świątecznym blasku” 

współorganizacja, 

 „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” – II edycja konkursu plastycznego na kartkę 

świąteczną, 

 Wigilijne pozdrowienia – wydarzenie on-line, nawiązanie do tradycyjnej Pastorałki 

Nowotomyskiej organizowanej przez NOK co roku. 

Imprezy mające charakter jednorazowy zorganizowane lub współorganizowane przez 

Nowotomyski Ośrodek Kultury w 2021 r.: 

 koncert kolęd w wykonaniu zespołu Ojej z Bukowca – wydarzenie on-line, 

 Wirtualna Majówka z dj-ami – wydarzenie on-line, 

 koncert z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja „Największe Polskie 

Przeboje” w wykonaniu zespołu Ojej z Bukowca – wydarzenie on-line, 

 Kabaret Nowaki „Za granica żartu”, 

 otwarcie toru rowerowego Pumptrack w Nowym Tomyślu – współorganizacja, 

 parada niepodległości – współorganizacja, 

 ALEfesiwALE PRL się bawi na fest – koncert, 

 Od fusion jazu do jazz rocka” – koncert, 

 „Majeczkowy” kiermasz charytatywny, 

 „Stream” – spektakl on-line w wykonaniu teatru Usta Usta Republika, 

 Międzynarodowy Dzień Przyjaźni” – Holi święto kolorów, 

 „Goście, Goście” – przegląd kapel ludowych, 

 „Lista męskich życzeń” spektakl teatralny – współorganizacja, 

 „Cudowna terapia” spektakl teatralny – współorganizacja, 

 Paranienormalni kabaret – współorganizacja, 

 20-lecie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Palatium”, połączony z kiermaszem dla Mai 

Tomczak - współorganizacja z Nadleśnictwem Grodzisk Lasy Państwowe, 

 koncert charytatywny dla Mai Tomczak w Bukowcu, 

 XVI Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej – współorganizacja  

z Nowotomyskim Towarzystwem Kulturalnym, 

 „Ogień Niepodległości” – współorganizacja z ZHP Nowy Tomyśl, 

 7. Urodziny Grupy Kurnik Impro – współorganizacja, 

 inauguracja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – współorganizacja  

z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną.  
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Wystawy: 

 plenerowa wystawa jubileuszowa Zdzich Połącarz, 

 wystawa fotograficzna „Portret Prawdziwy” w ramach VIII Międzynarodowego Konkursu 

Fotograficznego, koncert Michała Kowalonka. 

 wystawa plenerowa „Tu rodziła się opozycja” – Plac Niepodległości - współorganizacja, 

 wystawa fotograficzna „Portret Prawdziwy” w ramach IX Międzynarodowego Konkursu 

Fotograficznego, Krzysztof Skiba – stand-up. 

 Armand Tasiemski „co mi w duszy gra” – wystawa prac. 

Imprezy kameralne, warsztaty, wyjazdy, konkursy: 

 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – warsztaty taneczne on-line (taniec towarzyski,  

hip-hop) w  ramach akcji "Ferie z NOK-iem", 

 „Ciocia Jadzia” familijny spektakl teatralny on-line w wykonaniu Teatru Fuzja w ramach 

akcji „Ferie z NOK-iem”, 

 konkurs plastyczny on-line z okazji święta Trzech Króli w ramach akcji „Ferie  

z NOK-iem”, 

 „Pograjki” – koncert piosenek dziecięcych z elementami parateatralnymi on-line w ramach  

akcji „Ferie z NOK-iem, 

 słodki piątek z madame Bezą – czekoladowe muffinki – warsztaty kulinarne on-line  

w ramach akcji "Ferie z NOK-iem",  

 mozaika witrażowa „Serduszko dla babci lub Dziadka” - warsztaty plastyczne on-line  

w ramach akcji "Ferie z NOK-iem",    

 e-balik karnawałowy w ramach akcji "Ferie z NOK-iem /wydarzenie on-line/, 

 konkurs fotograficzny on –line „Zimowe selfie” w ramach akcji „Ferie z NOK-iem”, 

 Karmnik dla ptaków – warsztaty on-line w ramach akcji "Ferie z NOK-iem", 

 quiz muzyczny „5 nutek – dziecięce przeboje i zabawy” – konkurs on-line w ramach akcji 

"Ferie z NOK-iem", 

 foto wspomnienia z Ferii z NOK-iem z lat ubiegłych – akcja on-line, 

 konkurs plastyczny on-line „Z sercem w roli głównej”, 

 83. Śpiewnik Domowy Walentynkowy on-line, 

 Quiz muzyczny „5 Nutek” Walentynowy – wydarzenie on-line, 

 konkurs plastyczny on-line z okazji Dnia Kota – „Portret kota techniką malarską”, 

 konkursowe marcowe soboty „Nowy To Myśl” - cykl zadań on-line, 

 Warsztaty on-line - budowa budek lęgowych, 

 Quiz muzyczny „5 nutek – o kobietach” – wydarzenie on-line z okazji Dnia Kobiet, 

 konkurs plastyczny on-line – „Nakrycie głowy dla Pani Wiosny”, 

 84. Śpiewnik Domowy „Wiosenny” on-line, 

 konkurs fotograficzny on-line – „Nowy Tomyśl w dniu 235. urodzin”, 

 konkurs plastyczny on-line z okazji Dnia Jednorożca, 

 konkurs on-line z okazji Dnia Delfina, 

 Eko konkurs plastyczny on-line – „Portret Matki Ziemi – Twoje Wyobrażenie”, 

 warsztaty plastyczno-patriotyczne on-line – „Forma wiklinowa w barwach narodowych”, 
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 konkurs plastyczny dla młodzieży on-line – „Manga Anime”, 

 Święto Polskiej Muzyki i Plastyki on-line – cykl konkursowy skierowany  

do nowotomyskich przedszkoli, 

 Światowy Dzień Pszczół – pakiet edukacyjny – wydarzenie on-line, 

 warsztaty plastyczne on-line z okazji Dnia Matki – „Drewniana ramka w kształcie serca”, 

 „Trudne poniedziałki” – test wiedzy na czas, cykl konkursowy on-line, 

 warsztaty fotograficzne skierowane do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 Podwójny 85. Śpiewnik Domowy. 

 Wakacje czas start The Clown Circus Show Ruphert & Rico w programie „Cyrk  

w ogrodzie” w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Literki z włóczki – warsztaty plastyczne w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 warsztaty lego Brick4Kidz w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Zumba kids z elementami języka angielskiego w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Klatka dla ptaków – warsztaty plastyczne w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Malowanie na sztalugach – warsztaty plastyczne w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Kolorowe i radosne spotkania z dmuchawcami /3 dni/ w ramach akcji Wakacje  

z NOK-iem, 

 Wakacyjne studio nagrań w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 domino w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Międzynarodowy Dzień Szachów w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Dzień arbuza – warsztaty zdobienia toreb w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 „Dziwne zwierzęta” – spektakl teatralny dla dzieci w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 warsztaty robienia biżuterii w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Puzzlowe zwierzaki – warsztaty plastyczne w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 kulinarno – kreatywny tydzień w NOK-u 5 spotkań /faworki, gwiezdne drożdżówki, 

babeczki czekoladowe, lizaki, ciasteczka, pizza, tortilla, burgery, kluski Shreka, pierogi 

 na słodko, świeca zapachowa, slimy, eksperymenty, gniotki i mydełka, farbowanie toreb/   

w ramach akcji Wakacje z NOK-iem, 

 Światowy Dzień Drzewa – konkurs plastyczny na portret drzewa on-line, 

 Dzień Kawy – konkurs fotograficzny on-line, 

 Światowy Dzień Morza – konkurs on-line 

 Turniej Szachowy z okazji odzyskania niepodległości – wspólorganizacja, 

 Otwarte Mistrzostwa Nowego Tomyśla w Szachach Szybkich – wspólorganizacja, 

 warsztaty pieczenia pierników i robienia ozdób choinkowych Boruja Kościelna, 

 86. Śpiewnik Domowy Jesienny, 

 87. Śpiewnik Domowy Kolędowy. 
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Wykres 19. Zestawienie ilościowe według rodzaju wydarzeń kulturalnych w 2021 r. 

 
Źródło: Sprawozdanie roczne z działalności NOK 

W związku ze stanem epidemii oraz licznymi obostrzeniami część wydarzeń w 2021 r. miała 

charakter on-line.  

Wykres 20. Ilość działań on-line w stosunku do wydarzeń stacjonarnych. 

 

Źródło: Sprawozdanie roczne z działalności NOK 
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Nowotomyski Ośrodek Kultury opiera swą działalność również na szeroko rozumianych 

artystach-amatorach. Organizuje się wiele zajęć stałych, działają liczne sekcje i koła 

zainteresowań zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych. Tygodniowo z zajęć korzysta 

około 500 osób. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, działalność sekcji i kół 

artystycznych została zawieszona praktycznie na pierwszą połowę roku sprawozdawczego. 

Nowotomyski Ośrodek Kultury służy pomocą merytoryczną, artystyczną, udostępnia dekoracje  

i kostiumy, salę widowiskową i inne pomieszczenia a także scenografię z nagłośnieniem  

i oświetleniem. W 2021 r., z powodu stanu epidemii i licznych obostrzeń, z tej możliwości 

skorzystało zdecydowanie mniej placówek oraz agencji artystycznych niż w latach ubiegłych:   

 Stowarzyszenie KochaMy, 

 Agencje artystyczne – Kabaret Nowaki, Kabaret Paranienormalni, spektakle teatralne: „Lista  

 męskich życzeń”, „Cudowna terapia”, 

 Cech Rzemiosł Różnych, 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu. 

 Nadleśnictwo Grodzisk Lasy Państwowe – 20-lecie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich 

Palatinum. 

W NOK-u występują również aktorzy zawodowych teatrów m.in. Teatr Edukacji z Wrocławia, 

Teatr Współczesny z Krakowa i wiele innych. Przyjeżdżają także zespoły muzyczne dające 

koncerty związane z profilaktyką uzależnień. Z reguły raz w miesiącu odbywa się również 

Prosinfonika. Są to wydarzenia skierowane do uczniów szkół. Ze względu na stan epidemii 

oraz liczne obostrzenia, w pierwszej połowie okresu sprawozdawczego tego typu wydarzenia 

nie miały miejsca /zamknięte szkoły, znacznie ograniczona działalność ośrodków kultury/, 

pojedyncze odbyły się w październiku i grudniu 2021 r. 

b) Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna /MiPBP/ zasięgiem działania obejmuje Gminę 

Nowy Tomyśl. Z budżetu finansowana jest działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Nowym Tomyślu, 5 filii bibliotecznych (we wsiach: Boruja Kościelna, Bukowiec, 

Jastrzębsko Stare, Sątopy i Wytomyśl). W ramach zadań powiatowych MiPBP sprawuje opiekę 

merytoryczną i metodyczną, a także wspomaga działalność 5 publicznych bibliotek gminnych 

i miejsko - gminnych w powiecie nowotomyskim, tj. BPMiG w Opalenicy,  

BPMiG w Zbąszyniu, BPMiG we Lwówku, BP  Gminy Kuślin i BP Gminy Miedzichowo.  
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Podstawową sferą działalności MiPBP, zgodną z zapisami ustawy o bibliotekach oraz  

z nadanym jej statutem, jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i przechowywanie 

zbiorów bibliotecznych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan księgozbioru w placówkach 

bibliotecznych wynosił 84 098 wol.; w tym w bibliotece 49 392 wol., a w filiach 34 706 wol.  

Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 312,62 książki. W roku 2021 w przybyło ogółem 

3007 wol. książek, z tego w bibliotece 1 540 wol., w filiach 1 467 wol. Z biblioteki i jej filii 

korzystało ogółem 4 126  zarejestrowanych czytelników, aktywnie wypożyczających 3688;  

w tym 2296 w siedzibie biblioteki i 1392 w filiach bibliotecznych na wsiach.  

Na 100 mieszkańców przypada: ogółem 14,03 czytelników. Ogółem w roku sprawozdawczym 

wypożyczono na zewnątrz 68 381 woluminy książek; z tego w bibliotece 41 232, w filiach  

27 149. Na 100 mieszkańców przypada ogółem 260,09 wypożyczeń.    

W związku z ograniczeniami w działalności bibliotek i koniecznością prowadzenia działalności 

bibliotecznej przy zaostrzonym reżimie sanitarnym, spowodowanym pandemią koronawirusa 

SARS-CoV -2, w 2021 roku wystąpiły istotne trudności  w realizacji dotychczasowej bogatej  

i różnorodnej pod względem form działalności kulturalnej i edukacyjnej, obejmującej imprezy 

czytelnicze, literackie i artystyczne o zasięgu lokalnym (miejskim, gminnym i powiatowym), 

służącej p/w upowszechnianiu czytelnictwa oraz promocji książki i zaspokającej potrzeby 

kulturalne różnego rodzaju odbiorców. 

Z konieczności MiPBP swą działalność kulturalną i edukacyjną przeniosła w większej części 

do sieci Internet, a oprócz organizowanych okresowo wydarzeń stacjonarnych, zaproponowała 

swym czytelnikom i użytkownikom udział w wydarzeniach hybrydowych (równolegle: 

stacjonarnie i on-line) oraz w formie on-line, opracowując i wdrażając m. in. projekt: 

Biblioteka on-line.    

W wersjach on-line, hybrydowej oraz stacjonarnej odbyły się także tradycyjnie od kilku lat 

organizowane cykliczne, doroczne imprezy.  

 8 – 15 maja  -  XVIII Ogólnopolski TYDZIEŃ BIBLIOTEK, tym razem pod hasłem:  

„Znajdziesz mnie w bibliotece”  

 26 maja – 2 czerwca XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Cała Polska czyta 

dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów”  

 4 września – 10. Odsłona NARODOWE CZYTANIE ogólnopolska  akcja pod 

patronatem Prezydenta RP tym razem poświęcona „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli 

Zapolskiej  

 8 października – NOC BIBLIOTEK 2021 pod hasłem: „Czytanie wzmacnia”.  
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W roku sprawozdawczym 2021 MiPBP prowadziła dwa projekty kulturalno-edukacyjne: 

 MISJA APOLLO – projekt zrealizowany ze środków Polskiej Fundacji Dzieci  

i Młodzieży; w okresie od lutego do czerwca, w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE, 

polegający na przeprowadzeniu 4 kampanii społecznych z udziałem młodzieży: „Bądź 

bezpieczny w drodze do domu”; „Nie czekam – pomagam”; „Plastic IS NOT fantastic” 

i „Odłóż telefon i żyj!” – 

 CYFRYZACJA GMINNYCH OŚRODKÓW KULTURY  - 2.letni projekt Ministerstwa 

Cyfryzacji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwający od czerwca 

2021 roku do marca 2023 roku – projekt w trakcie realizacji. 

MiPBP kontynuowała swój udział w popularyzującym czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci  

projekcie, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki 

człowiek”  przez Instytut Książki w Krakowie.  Dzieci w wieku przedszkolnym otrzymały  

w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 

Małego Czytelnika. Rodzice natomiast broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli o roli 

czytania w życiu dziecka”, przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom 

oraz podpowiadającą, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.  Akcja jest formą zachęcenia 

rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 

MiPBP nawiązała współpracę z dwoma instytucjami popularyzującymi książkę i czytelnictwo 

w języku polskim w Polsce, a także poza jej granicami: 

 Domem Polskim w Santa Fé (Argentyna) – przygotowując m. in. posty prezentujące 

tradycje i kulturę polską, a także organizując internetowy przegląd z udziałem także 

uczestników z innych krajów świata pt. „Recytujemy polską poezję” (obejmujący 

utwory patronów roku 2021 – C. K. Norwida, K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza); 

 Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. W. S. Reymonta w Wieruszowie –  włączając 

się do zainicjowanej przez tę placówkę ogólnopolskiej akcji „Biblioteczne podróże 

Koziołka Matołka”.  

W roku 2021 nakładem bibliotecznej oficyny wydawniczej ukazały się:    

 tomik poezji MARKA GEISLERA pt. LUSTRO, CZYLI POSZARPANE MYŚLI 

PRZED LUSTREM I ZA OKNEM – prezentujący twórczość lokalnego twórcy  

(w nakładzie 250 egz.), 

 pozycja książkowa   pt. NOWOTOMYSKIE SAGI. LUDZIE I WSPOMNIENIA 

Damiana Rożka Pawłowskiego – (w nakładzie 500 egz. – koszt w całości pokryty  

w wpłat i opłat sponsorskich), 
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Swoją promocję miał także we wrześniu 2021 roku wydany przed rokiem tomik poezji ANNY 

NOWACZYK pt. Z PRZYMRUŻENIEM OKA. 

Pracownicy MiPBP   stanowią trzon Zespołu Redakcyjnego, wydawanego przez 

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, pisma społeczno-kulturalnego Przegląd 

Nowotomyski, wspomagając także jego autorów w pozyskiwaniu materiałów źródłowych. 

4) Sport -  Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu w roku 2021 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu działając jako jednostka budżetowa 

realizuje zadania gminy w zakresie sportu i rekreacji. Głównym zadaniem Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Nowym Tomyślu jest utrzymywanie obiektów sportowych oraz organizacja 

zawodów, rozgrywek, turniejów sportowych i imprez o charakterze rekreacyjnym. 

             W roku 2021 ośrodek Sportu i Rekreacji wzbogacił się o dwa nowe obiekty:  

tor rowerowy  - pumptrack oraz  wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią  

w Jastrzębsku Starym. W 2021 roku OSiR pozyskał środki zewnętrzne na realizację projektu  

„Lokalny animator sportu” oraz poprzez Fundację na rzecz AWF-u w Poznaniu na Program 

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.  Rok 2021 to kolejny okres funkcjonowania 

ośrodka w stanie pandemii Covid-19. Ośrodek musiał się dostosować do obowiązujących 

przepisów, a te w obszarze sportu były bardzo restrykcyjne.  Z tego też powodu w sezonie 

2020/2021 zamknięte było lodowisko. Odwołane zostały zawody szkolne i turnieje,  

które organizowane były na halach sportowych. Kontynuowano organizację  

e-sportu i konkursów internetowych. Zgodnie z kolejnymi Rozporządzeniami Rady  

Ministrów sukcesywnie otwierano obiekty sportowe, administrowane przez OSiR. Odbywało  

się to zgodnie z wytycznymi zawartymi w kolejnych rozporządzeniach. 

W okresie ferii zimowych zorganizowane były zajęcia na nartach biegowych na ORLIK-u  

w ramach projektu „Zima z OSiR”.  Nowym pomysłem ośrodka był projekt Aktywny Senior, 

był on skierowany dla osób 60+. W ramach tego projektu nawiązana została współpraca  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Spółdzielnią Mieszkaniową. W zajęciach udział brali 

pensjonariusze „Domu dziennego pobytu”. Najważniejszą imprezą, zorganizowaną przez OSiR 

w 2021 roku były Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin Seniorów.  W hali sportowo-

widowiskowej SP3 rywalizowało 100 najlepszych polskich zawodników.  

W okresie wakacyjnym zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Na ORLIK-u były to zajęcia z animatorem.  „Wakacje z OSiR-em” na boisku „PZU” i w Strefie 
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Sportu w Parku Feliksa. W sierpniu rozpoczęły się „Zajęcia piłkarskie dla dzieci” i „Zabawy 

piłkarskie dla dzieci niepełnosprawnych”.  

Ciekawą inicjatywą był mecz piłkarski Polska- Ukraina. W drużynie Ukrainy grali pracujący 

na naszym terenie mieszkańcy tego kraju. Po raz 6 zorganizowany został Turniej Torneo 

Wielkopolskie Orlików o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. W zawodach wzięło udział  

7 zespołów z zachodniej Polski.  

W ramach Jarmarczku odbył się mecz OLBBOY Nowy Tomyśl – Lech Poznań legendy, turniej 

dziecięcy Feliks Cup zawody na „Najdłuższą deskę – plank” oraz Mistrzostw Wielkopolskie  

w Łucznictwie Dzieci i Młodzików. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu 17-23.09.2021 ośrodek zorganizował 3 projekty. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, na pumptracku pokazy jazdy na BMX-ach oraz nauka jazdy na rolkach.  OSiR był 

współorganizatorem VIII edycji Wrak-Day (wyścigi gratów). W dniach 15 i 18 listopada 

pracownicy OSiR-u w Nowym Tomyślu wraz z pracownikami Wydziału Turystyki i Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przeprowadzili akcję propagującą 

turystykę rowerową. W tym roku w przedsięwzięciu udział wzięły dwie szkoły tj. Szkołą 

Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyślu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Bukowcu. 6 grudnia 2021r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego sezonu na  lodowisku. 

Lodowisko działało z ograniczeniami związanymi z pandemią.  

Sport szkolny. W związku ze zdalnym nauczaniem odwołane zostały wszystkie zawody 

sportowe, które miały się odbyć w okresie styczeń-marzec 2021. Dnia 17 czerwca na stadionie 

miejskim odbyła się „ Spartakiada klas 1-3’, na którą przybyły reprezentacje wszystkich szkół 

podstawowych z Gminy Nowy Tomyśl. W 2021r.  organizowana została kolejna edycja 

programu „Umiem pływać”. W grudniu zorganizowano Mistrzostwa Nowego Tomyśla  

w pływaniu, które odbyły się na Pływalni Miejskiej w Wolsztynie. 

            Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji opracowali 22 projekty regulaminów  

na obiekty sportowe, które zostały uchwalone przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu. 

  



 

str. 98 

RAPORT O STANIE GMINY – ROK 2021 

5) Działalność Parku Miejskiego 

W okresie zimowym remontowany i konserwowany był sprzęt ogrodniczy, odśnieżane 

były alejki w parkach i na terenie ZOO. W tym czasie  przycinane były drzewa i krzewy. 

Usunięte zostały również chore, uschnięte drzewa oraz wiatrołomy. Okres zimowy to czas 

urlopowy dla pracowników, które ze względu na specyfikę pracy zakładu nie są udzielane  

w sezonie letnim. Wczesną wiosną przygotowane zostały biologicznie ogrzewane inspekty, do 

których wysiano nasiona kwiatów jednorocznych oraz warzyw. Na przełomie marca i kwietnia 

rozpoczęto nasadzanie kwiatów wiosennych – bratków. W kwietniu dokonano zakupu 

mrozoodpornej palmy Trachycarpus Fortunei. Posadzono ją na „rondzie Miasta partnerskiego 

Biesenthal” przy wjeździe do miasta. Podczas pierwszych przymrozków została okryta  

5 warstwami geowłókniny i kablem grzewczym. Na wiosnę 2021 r. zostały usunięte suche liście  

i został wprowadzony nawóz zasilający. 

Od początku maja regularnie  koszone i nawożone były trawniki w mieście, natomiast  

w czerwcu kwiaty wiosenne zastąpione zostały letnimi takimi jak: pelargonie, begonia, 

niecierpek, komarzyca i werbena. Plac Niepodległości i plac Chopina oraz deptak na  

ul. Mickiewicza zostały upiększone kompozycjami kwietnymi. Na „małym deptaku” zostały 

wysadzone liliowce – zastąpiono je trawą. Liliowce zostały dosadzone na rabatach  

na ul. Sienkiewicza. Pierwszy raz zostały obsadzone „Zielone przystanki”. Utworzono 

kompozycję z pelargoniami i komarzycą. 

 Aby uatrakcyjnić tereny zieleni w mieście i w parku przy ul. Olchowej przy wejściu  

do Parku Feliksa został wycięty żywopłot z mahoni, w to miejsce została posiana trawa. W celu 

uporządkowania terenu zostały podcięte drzewa iglaste na terenie „parking przy wejściu  

do Parku Feliksa”. Na terenie Parku Feliksa wyburzono „Żywą altanę”  

i przygotowywano teren pod nową. 

Podstawowym celem ogrodu jest edukacja dotycząca różnych gatunków zwierząt 

krajowych i zagranicznych. Dlatego pracownicy ogrodu starają się zapewniać podopiecznym 

warunki hodowli zbliżone do naturalnych. Bardzo ważne jest utrzymywanie  

w odpowiednim stanie wybiegów dla zwierząt, klatek i wolier dla ptaków. Regularnie sprzątane 

i dezynfekowane były pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta. Zapobiega to 

zakażeniom i infekcjom. W miarę własnych możliwości pracownicy dokonywali remontów 

wybiegów, ogrodzeń i pomieszczeń dla zwierząt, a także wolier dla ptaków. Pielęgniarze 

podawali zwierzętom lekarstwa i zalecane witaminy. Często też asystowali przy zabiegach 

wykonywanych przez weterynarza.  Zostały przeprowadzone odrobaczenia zwierząt.  



 

str. 99 

RAPORT O STANIE GMINY – ROK 2021 

W roku 2021 przeprowadzono drenaż głównej alei i wybiegu w Ogrodzie. Pomogło  

to w pozbyciu się zalegającej wody zarówno na wybiegu jak i na alei, gdzie zwiedzający mogą 

przejść w swobodny sposób. Ważnym wydarzeniem w ogrodzie było pojawienie się nowego 

mieszkańca-wielbłąda dwugarbnego, który trafił z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego.  

Z Wrocławskiego ZOO przyjechało 6 samców Lemurów Katta. W wyniku wymiany 

zamieszkało w naszym Ogrodzie wiele innych gatunków: Struś nandu, Mara patagońska, 

Ostronosy Jeżozwierze, Owce śruborogie. Para Kangurów Walabia zawitała do nas latem.  

Dużą inwestycją dla Ogrodu był zakup nowoczesnego biletomatu, który z pewnością ułatwił 

szybszy zakup biletu. Na tle jednego z budynków powstał mural namalowany przez p. Karolinę 

Nowak. 

 

Zdjęcie 2.       Źródło: Park Miejski w Nowym Tomyślu 
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6) Fundusz Sołecki 

Gmina Nowy Tomyśl realizuje zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego. 

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy Uchwałą Rady Miejskiej  

Nr VI/51/2015 z dnia 27 marca 2015 r. W realizacji funduszu sołeckiego uczestniczą wszystkie 

sołectwa Gminy Nowy Tomyśl (Grubsko, Kozie Laski, Paproć, Stary Tomyśl, Nowa Róża, 

Jastrzębsko Stare, Bukowiec, Cicha Góra, Wytomyśl, Sękowo, Róża, Sątopy, Szarki, Chojniki, 

Przyłęk, Glinno, Boruja Kościelna i Boruja Nowa) uchwalając przeznaczenie środków   

na zebraniach wiejskich.  Środki z funduszu sołeckiego przeznaczane są na różnego rodzaju 

zadania, takie jak: remonty i wyposażenie świetlic, remonty dróg, montaż oświetlenia przy 

drogach, upiększanie terenów sołectw, budowa placów zabaw, doposażanie jednostek OSP, 

spotkania integracyjne mieszkańców oraz poprawa życia na wsi. 

Tab. 33 Wysokość środków 

lp. nazwa sołectwa 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

1. Boruja Nowa 40 147,88 zł 43 559,68 zł 47 802,81 zł 

2. Boruja Kościelna 45 008,83 zł 48 779,03 zł 54 694,29 zł 

3. Bukowiec 45 008,83 zł 48 779,03 zł 54 694,29 zł 

4. Cicha Góra 30 786,04 zł 35 169,68 zł 38 286,01 zł 

5. Chojniki 15 798,10 zł 17 072,66 zł 19 088,31 zł 

6. Glinno 45 008,83 zł 48 779,03 zł 54 694,29 zł 

7. Grubsko 13 097,57 zł 13 804,47 zł 15 314,40 zł 

8. Jastrzębsko Stare 40 507,95 zł 43 949,91 zł 48 787,31 zł 

9. Kozie Laski 17 238,38 zł 18 828,71 zł 21 221,39 zł 

10. Paproć  45 008,83 zł 48 779,03 zł 54 694,29 zł 

11. Przyłęk 42 488,33 zł 46 827,87 zł 52 561,22 zł 

12. Róża 18 228,58 zł 19 170,16 zł 21 549,55 zł 

13. Nowa Róża 14 447,83 zł 16 048,30 zł 17 720,95 zł 

14. Stary Tomyśl 39 337,72 zł 42 291,42 zł 47 638,73 zł 

15. Sątopy 39 112,67 zł 42 730,43 zł 48 896,70 zł 

16. Sękowo 32 181,31 zł 35 657,47 zł 39 708,06 zł 

17. Szarki 14 177,78 zł 15 316,62 zł 17 174,01 zł 

18. Wytomyśl 34 341,74 zł 39 413,46 zł 39 872,14 zł 

suma 571 927,60 zł 624 956,96 zł 54 694,29 zł 

Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

7) Budżet obywatelski 

W 2021 r. nie wprowadzono i nie zrealizowano zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego. 
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8) Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl 

stanowią jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), jako organizacje pozarządowe, 

funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  

o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach Krajowego systemu 

ratowniczo – gaśniczego (KSRG) należy: 

 gaszenie pożarów; 

 ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach; 

 ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego 

mienia; 

 oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych, 

 prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi, 

 usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych  

i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym. 

Nowotomyskie jednostki OSP ściśle współdziałają z Komendą Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

obywateli na terenie gminy lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów 

operacyjnych.  

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

1. Jednostka OSP w Borui Kościelnej powstała w 1930 roku, umiejscowiona jest  

w remizie przy ul. Wolsztyńskiej 3, jednostka działa w KSRG i ma do swojej dyspozycji 

3 wozy pożarnicze oraz inny sprzęt specjalistyczny potrzebny do prowadzenia akcji 

ratowniczo – gaśniczych w takich obszarach jak: 

 Ratowniczo – gaśniczych w czasie pożaru 

 Ratownictwa technicznego i drogowego 

 Ratownictwa medycznego 

 Ratownictwa wysokościowego 

 Akcji poszukiwawczo -ratowniczych 
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Jednostka liczy 50 druhów w tym 9 kobiet, z tego 35 druhów może brać bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczo gaśniczych, w tym 2 kobiety. Przy jednostce działa Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza, która liczy 21 członków w tym 10 dziewcząt. W 2021 roku jednostka 

wyjeżdżała 8 razy do pożarów, 42 razy do zdarzeń miejscowych, a w 27 przypadkach były to 

wyjazdy gospodarcze. Jednostka otrzymała w 2021 roku 155 000 zł z budżetu gminy. 

2. Jednostka OSP w Bukowcu powstała w 1933 roku, umiejscowiona jest w remizie przy  

ul. Sątopskiej 3, jednostka działa w KSRG i ma do swojej dyspozycji 3 wozy pożarnicze 

oraz inny sprzęt specjalistyczny potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczo – 

gaśniczych w takich obszarach jak: 

 Ratowniczo – gaśniczych w czasie pożaru 

 Ratownictwa technicznego i drogowego 

 Ratownictwa Chemicznego i ekologicznego 

 Ratownictwa medycznego 

 Ratownictwa wysokościowego 

 Akcji poszukiwawczo -ratowniczych 

Jednostka liczy 75 druhów w tym 7 kobiet, z tego 44 druhów może brać bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 5 kobiet. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza, która liczy 16 członków w tym 8 dziewcząt. W 2021 roku jednostka wyjeżdżała  

22 razy do pożarów, 117 razy do zdarzeń miejscowych, a 12 przypadkach były to wyjazdy 

gospodarcze. Jednostka otrzymała w 2020 roku 157 000 zł z budżetu gminy. 

3. Jednostka OSP w Wytomyślu powstała w 1949 roku, umiejscowiona jest w remizie 

przy ul. Szkolnej 1, do swojej dyspozycji ma 2 wozy pożarnicze oraz inny sprzęt 

specjalistyczny potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych w takich 

obszarach jak: 

 Ratowniczo – gaśniczych w czasie pożaru 

 Ratownictwa medycznego 

Jednostka liczy 36 druhów w tym 2 kobiet, z tego 24 druhów może brać bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczo gaśniczych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 

która liczy 21 członków w tym 7 dziewcząt. W 2021 roku jednostka wyjeżdżała 19 razy  

do pożarów, 4 razy do zdarzeń miejscowych, a w 8 przypadkach były to wyjazdy gospodarcze. 

Jednostka otrzymała w 2021 roku z budżetu gminy 56 000 zł. 
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4. Jednostka OSP w Róży powstała w 1955 roku, umiejscowiona jest w remizie  

w Róży nr 15, do swojej dyspozycji ma 1 wóz pożarniczy oraz inny sprzęt 

specjalistyczny potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych w takich 

obszarach jak: 

 Ratowniczo – gaśniczych w czasie pożaru 

 Ratownictwa technicznego i drogowego 

 Ratownictwa medycznego 

Jednostka liczy 25 druhów w tym 0 kobiet, z tego 19 druhów może brać bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczo gaśniczych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 

która liczy 7 członków w tym 0 dziewcząt. W 2021 roku jednostka wyjeżdżała 1 raz do pożaru, 

3 razy do zdarzeń miejscowych, a w 10 przypadkach były to wyjazdy gospodarcze. Jednostka 

otrzymała w 2021 roku z budżetu gminy 47 000,00 zł. 

5. Jednostka OSP w Sątopach powstała w 1946 roku, umiejscowiona jest w remizie przy  

ul. Ogrodowej 4, do swojej dyspozycji ma 1 wóz pożarniczy oraz inny sprzęt 

specjalistyczny potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych w takich 

obszarach jak: 

 Ratowniczo – gaśniczych w czasie pożaru 

 Ratownictwa medycznego 

Jednostka liczy 25 druhów w tym 2 kobiety, z tego 25 druhów może brać bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczo gaśniczych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 

która liczy 14 członków w tym 7 dziewcząt. W 2021 roku jednostka wyjeżdżała 1 raz do 

pożarów, 4 razy do zdarzeń miejscowych, a w 7 przypadkach były to wyjazdy gospodarcze. 

Jednostka otrzymała w 2021 roku z budżetu gminy 50 122,59 zł. 

6. Jednostka OSP w Jastrzębsku Starym powstała w 1949 roku, umiejscowiona jest  

w remizie przy ul. Nowotomyskiej 25, do swojej dyspozycji ma 1 wóz pożarniczy oraz 

inny sprzęt specjalistyczny potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych  

w takich obszarach jak: 

 Ratowniczo – gaśniczych w czasie pożaru 

 Ratownictwa technicznego i drogowego 

 Ratownictwa medycznego 
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Jednostka liczy 27 druhów w tym 3 kobiety, z tego 14 druhów może brać bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczo gaśniczych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 

która liczy 16 członków w tym 8 dziewcząt. W 2021 roku jednostka wyjeżdżała 10 razy  

do pożarów, 6 razy do zdarzeń miejscowych, a w 14 przypadkach były to wyjazdy gospodarcze. 

Jednostka otrzymała w 2021 roku wsparcie finansowe od gminy w wysokości 55 000 zł.  

W sumie z budżetu gminy Nowy Tomyśl w 2021 r przeznaczono na ochronę przeciwpożarową 

kwotę 520 122,59 zł.      

Straż miejska 

W Straży Miejskiej w 2021 r. zatrudnionych jest 3 strażników. Wszyscy zatrudnieni są  

w pełnym wymiarze czasu pracy. Na utrzymanie tej formacji łącznie (wraz z utrzymaniem 

samochodu służbowego oraz pozostałego sprzętu) wydano 467 674,23 zł. 

Straż Miejska ukarała mandatami karnymi 111 osób na kwotę 12.800,00 zł. 

Ewidencja wyników działań straży: 

1. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

• Ustawie - Kodeks wykroczeń: 

- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia - 1,  

- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 187, 

- przeciwko zdrowiu - 20 

- przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 1, 

- szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe – 1, 

• Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2, 

• Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 20, 

• Ustawie o ochronie zwierząt – 5, 

• Ustawie o odpadach – 4, 

• Ustawie – Prawo ochrony środowiska – 1 

• Inne – 2. 

• Zgłoszenia od mieszkańców - 207 

• Zabezpieczenia – 5 
 

2. Skontrolowano 100 palenisk za pomocą dron. 

   

3. Działania związane z COVID-19 

 kontrole przestrzegania obostrzeń – 40, 

 kontrole kwarantanny i izolacji (wraz z KPP w Nowym Tomyślu) – 16076, 

 profilaktyka w szkołach – 3 
 

4. Obserwacja kamer monitoringu miejskiego – 80 szt 

 Zdarzenia ujawnione przez monitoring - 90 
 

5. Nadzór nad osobami odbywającymi karę ograniczenia wolności. 
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9) Rozwój gospodarczy 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest rejestrem 

firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl ilość wpisów do CEIDG (według miejsca wykonywania- 

Gmina Nowy Tomyśl) przedsiębiorcy wynosi łącznie: 

Status wpisu 

Ilość wpisów dla głównego 

miejsca wykonywania 

działalności w roku 2021 

aktywy 128 

działalność prowadzona wył.  

w formie spółki/spółek cywilnych 
2 

wykreślony 93 

zawieszony 89 

razem 312 

Tab. 34 Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 

Tab. 35. CEIDG – Liczba przedsiębiorców pod względem rodzaju wykonywanej działalności, 

według najczęściej rejestrowanych rodzajów 

KOD 

PKD 
Nazwa 

Liczba 

przedsiębiorców 

4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 29 

4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 22 

4334Z Malowanie i szklenie 20 

4331Z Tynkowanie 23 

4391Z 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet 
14 

4782Z 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach 
2 

4941Z Transport drogowy towarów 12 

4778Z 
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 
4 

4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 20 

4332Z Zakładanie stolarki budowlanej 22 

4771Z 
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach 
7 

4520Z 
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,  

z wyłączeniem motocykli 
5 

4719Z 
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona  

w niewyspecjalizowanych sklepach 
5 

4322Z 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych 
17 

4391Z 
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach 
8 

4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 14 

4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 13 

4120Z 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych 
21 

4776Z 

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

3 

4711Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3 

   Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu  
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Bibliografia 

Raport o stanie Gminy Nowy Tomyśl za 2021 rok opracowano w szczególności na podstawie 

następujących dokumentów: 

 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2021 r., 

2. Informacja o stanie mienia za rok 2021, 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 

i 2021/2022, 

4. Sprawozdanie roczne z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Nowym Tomyślu za 2021 r., 

5. Sprawozdanie roczne z działalności Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu za 

2021 rok, 

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu za 2021 rok, 

7. Sprawozdanie z działalności Domu Dziennego Pobytu za rok 2021, 

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2021 rok Gminy Nowy Tomyśl  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii, 

10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Tomyśl  

w 2021 roku.
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 Załącznik nr 1 do  

RAPORTU O STANIE GMINY ZA ROK 2021 r. 

Lp. Nr uchwały 
Data  

podjęcia 
Uchwała podjęta w sprawie: 

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. 
Uwagi 

1 
XXX/375/2021 27.01.2021 r.  

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej w 

Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1188 

z dn. 8.02. 2021 r. 

  

2 
 XXX/376/2021 27.01.2021 r.    

określenia zasad, na jakich Burmistrz Nowego Tomyśla może 

wnieść udziały do jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Gminy Nowy Tomyśl, pod nazwą: 

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 
Tomyślu sp. z o.o.” w celu podwyższenia jej kapitału 

zakładowego. 

   

3 
 XXX/377/2021  27.01.2021 r. 

wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Tomyślu, 

stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1335/3 na rzecz 

jej dotychczasowego użytkownika wieczystego - Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, z przeznaczeniem na 

cele publiczne. 

   

4 
 XXX/378/2021  27.01.2021 r. 

przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 

   

5 
 XXX/379/2021  27.01.2021 r.  

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii 

Kownackiej w Wytomyślu poprzez likwidację jednego 

oddziału przedszkolnego z siedzibą w Starym Tomyślu, ul. 
Powstańców Wielkopolskich nr 25 

   

6 
XXX/380/2021 27.01.2021 r.  

zmiany Uchwały nr XII/151/2019 Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy 
Tomyśl (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2019 r. poz. 7962) 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1189 

z dn. 8.02. 2021 r. 

 

7 
XXX/381/2021 27.01.2021 r.  

nadania nazwy ulicy Zbożowej w miejscowości Stary Tomyśl, 

gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1190 

z dn. 8.02. 2021 r. 

  

8 
XXX/382/2021 27.01.2021 r.  

nadania nazwy ulicy Gryczanej w miejscowości Kozie Laski, 
gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1191 

z dn. 8.02. 2021 r. 

  

9 
XXX/383/2021 27.01.2021 r 

określenia zasad, na jakich Burmistrz Nowego Tomyśla może 

wnieść udziały do jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością gminy Nowy Tomyśl, pod nazwą: 

„Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu 

sp. z o.o.” w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego 

   

10 
XXX/384/2021 27.01.2021 r 

zobowiązania się Gminy Nowy Tomyśl do zapewnienia lokalu 

mieszkalnego repatriantom i do zawarcia z nimi, na czas 
nieoznaczony, umowy nadającej im tytuł do lokalu 

mieszkalnego 

   

11 
XXX/385/2021 27.01.2021 r 

udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na budowę ciągu rowerowego 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl 

– Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy 
Tomyśl – Boruja Kościelna 

   

12 
XXXI/386/2021 24.02.2021 

zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji w Nowym Tomyślu oraz 

ustalenia jej składu osobowego 

   

13 
XXXI/387/2021 24.02.2021 

zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich 
działania oraz składu osobowego 

   

https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40442
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40442
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40442
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40443
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40443
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40443
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40443
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40443
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40443
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40444
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40444
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40444
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40444
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40444
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40444
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40445
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40445
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40445
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40446
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40446
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40446
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40446
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40447
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40447
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40447
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40447
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40447
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40447
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40448
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40448
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40449
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40449
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40450
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40450
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40450
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40450
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40450
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40451
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40451
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40451
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40451
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40452
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40452
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40452
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40452
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40452
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40592
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40592
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40592
https://bip.nowytomysl.pl/e,pobierz,get.html?id=40592
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Lp. Nr uchwały 
Data  

podjęcia 
Uchwała podjęta w sprawie: 

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. 
Uwagi 

14 
XXXI/388/2021 24.02.2021 

zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz 

ustalenia jej składu osobowego 

   

15 
XXXI/389/2021 24.02.2021 

zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz 
ustalenia jej składu osobowego- wybór Przewodniczącego 

  

16 
XXXI/390/2021 24.02.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej w 
Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1793 

z dn. 2.03. 2021 r. 

 

17 
XXXI/391/2021 24.02.2021 

wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności 
nieruchomości gruntowych położonych w Róży, o numerach 

ewidencyjnych 104/6, 104/11, 104/12, 105/1 i 142/1  na rzecz 

Powiatu Nowotomyskiego 

  

18 
XXXI/392/2021 24.02.2021 

rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Paprockiej w miejscowości 

Nowy Tomyśl oraz Paproć, gmina Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1794 

z dn. 2.03. 2021 r. 
 

19 
XXXI/393/2021 24.02.2021 

nadania nazwy ulicy Korzennej w miejscowości Glinno, 

gmina Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1795 
z dn. 2.03. 2021 r. 

 

20 
XXXI/394/2021 24.02.2021 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne 
źródła ciepła. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1796 

z dn. 2.03. 2021 r. 

stwierdzona 
nieważność 

uchwałą 

Nr 9/509/2021 
 Kolegium RIO 

21 
XXXI/395/2021 24.02.2021 

częściowego zwolnienia przedsiębiorców  z opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży, 

należnej w 2021 r. oraz przedłużenia terminu na wniesienie 

opłaty należnej w roku 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 1797 

z dn. 2.03. 2021 r. 

Uchylona 
uchwałą 

XXXIII/414/2021 

22 
XXXI/396/2021 24.02.2021 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej 

w Wytomyślu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 

z siedzibą w Starym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp. 25 

  

23 
XXXII/397/2021 29.03.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 3217 

z dn. 19.04.2021 r. 

 

24 
XXXII/398/2021 29.03.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej 
w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2021 do 2030. 

  

25 
XXXII/399/2021 29.03.2021 

uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nowy Tomyśl na rok 2021". 

  

26 
XXXII/400/2021 29.03.2021 

zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Nowy Tomyśl 

w ramach repatriacji obywateli Federacji Rosyjskiej polskiego 
pochodzenia Panią Juliię Druzhinina i Pana Alberta Druzhinin 

oraz ich dzieci Kristinę Druzhinina, Iuriiego Druzhinin 

i Marka Druzhinin 

  

27 
XXXII/401/2021 29.03.2021 

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Nowy Tomyśl na zadania służące tworzeniu 
warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 

 stwierdzona 

nieważność 

28 
XXXII/402/2021 29.03.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 4 na działce o nr ewid. 263/1 w Nowym 
Tomyślu. 

  

29 
XXXII/403/2021 29.03.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 
mieszkalny nr 3 na działkach o nr ewid. 511/6, 512/2  

i 513/2 w Nowym Tomyślu. 
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30 
XXXII/404/2021 29.03.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 
mieszkalny nr 5 na działce o nr ewid. 1427/10 w Nowym 

Tomyślu. 

  

31 
XXXII/405/2021 29.03.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 5 na działce o nr ewid. 1037 w Nowym 

Tomyślu. 

   

32 
XXXII/406/2021 29.03.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 2 na działce o nr ewid. 149/2 w Borui 
Kościelnej, gm. Nowy Tomyśl. 

   

33 
XXXII/407/2021   29.03.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 2 na działce o nr ewid. 1427/10 w Nowym 
Tomyślu. 

   

34 
 XXXII/408/2021  29.03.2021 

 udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 2 na działce o nr ewid. 393 w Borui Kościelnej, 

gm. Nowy Tomyśl. 

   

35 
XXXII/409/2021   29.03.2021 

 nadania nazw ulic: Dożynkowej i Rzepakowej 
w miejscowości Stary Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl 

   

36 
XXXII/410/2021  29.03.2021  

 nadania nazwy ulicy Szmaragdowej w miejscowości Boruja 
Kościelna, gmina Nowy Tomyśl 

   

37 
XXXII/411/2021 29.03.2021 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Tomyśl do 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu w charakterze 
członka Spółdzielni, w związku z ubieganiem się przez Gminę 

o nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego 

przeznaczonego dla rodziny repatriantów 

   

38 
XXXIII/412/2021 7.04.2021 przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Nowy Tomyśl" 
   

39 
XXXIII/413/2021   7.04.2021 ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz jej wysokości. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4071 

z dn. 18.05. 2021 r. 

  

40 
 XXXIII/414/2021  7.04.2021 

uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 
24 lutego 2021 r. Nr XXXI/395/2021 w sprawie: częściowego 

zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży, 

należnej w 2021 r. oraz przedłużenia terminu na wniesienie 

opłaty należnej w roku 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 3263 
z dn. 20.04. 2021 r. 

  

41 
 XXXIII/415/2021 7.04.2021  

zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 

Gminy Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 3202 

z dn. 16.04. 2021 r. 

  

42 
 XXXIII/416/2021  7.04.2021 

 
rozpatrzenia skargi na Zarządzenie nr 341/2021 Burmistrza 

Nowego Tomyśla 

   

43 
XXXIV/417/2021 29.04.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej w 

Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 3909 

z dn. 11.05. 2021 r. 

  

44 
XXXIV/418/2021 29.04.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej w 

Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 
Tomyśl na lata 2021 do 2030 

   

45 
XXXIV/419/2021 29.04.2021 

określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla 

wydzielonych rachunków dochodów 
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46 
XXXIV/420/2021 29.04.2021 

określenia zasad, na jakich Burmistrz Nowego Tomyśla może 

wnieść udziały do jednooosobowej spółki Gminy Nowy 
Tomyśl, działającej pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Usługowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu  

sp. z o.o.” w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego. 

   

47 
XXXIV/421/2021 29.04.2021 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym 

Tomyślu z dnia 29 marca 2021 r. na uchwałę nr 
XXVIII/345/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl - 
POŁUDNIOWY-WSCHÓD 

   

48 
XXXIV/422/2021 29.04.2021 

przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków” 

   

49 
XXXIV/423/2021 29.04.2021 

zmiany uchwały nr XIX/218/2020 Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie ze sztucznego lodowiska oraz 

boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na osiedlu Północ 
25 w Nowym Tomyślu 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 3909 
z dn. 11.05. 2021 r. 

  

50 
XXXIV/424/2021 29.04.2021 

nadania nazwy ulicy Bukowieckiej w miejscowości Cicha 

Góra, gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 3910 
z dn. 11.05. 2021 r. 

  

51 
XXXIV/425/2021 29.04.2021 przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Tomyśl 

Krystynie Opala i Adamowi Opala. 
   

52 
XXXIV/426/2021 29.04.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny nr 
1 wraz z udziałem w gruncie na działce o nr ewid. 104/13 

w Róży. 

   

53 
XXXIV/427/2021 29.04.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 
mieszkalny nr 5 na działce o nr ewid. 263/2 w Nowym 

Tomyślu. 

   

54 
XXXIV/428/2021 29.04.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 8 na działce o nr ewid. 559/21 w Nowym 
Tomyślu. 

   

55 
XXXIV/429/2021 29.04.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 3 na działce o nr ewid. 127/3 w Nowym 

Tomyślu. 

   

56 
XXXIV/430/2021 29.04.2021 

udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu 

   

57 
XXXV/431/2021   26.05.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej w 

Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4483 
z dn. 4.06. 2021 r. 

  

58 
XXXV/432/2021  26.05.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej 
w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2021 do 2030 

   

59 
XXXV/433/2021  26.05.2021 

regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Nowy 
Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4951 
z dn. 21.06. 2021 r. 

  

60 
XXXV/434/2021  26.05.2021 uchwalenia Statutu Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym 

Tomyślu 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4484 
z dn. 4.06. 2021 r. 
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61 
XXXV/435/2021  26.05.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 
mieszkalny nr 3  na działce o nr ewid. 262/3 w Nowym 

Tomyślu. 

   

62 
XXXV/436/2021  26.05.2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego 

dodatku energetycznego 

Dz. Urz. Wlkp. 2021 

poz. 4426 

z dn. 1.06. 2021 r. 

  

63 
XXXV/437/2021  26.05.2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 

Dz. Urz. Wlkp. 2021 

poz. 4427 

z dn. 1.06. 2021 r. 

stwierdzona 
częściowa 

nieważność 

64 
XXXV/438/2021  26.05.2021 

zmiany Uchwały Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień 

w podatku od nieruchomości, związanych z nowo 
uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem 

zakresu prowadzonej działalności gospodarczej 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4428 
z dn. 1.06. 2021 r. 

 

65 
XXXV/439/2021  26.05.2021 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających gminie Nowy Tomyśl, lub jej 

jednostkom organizacyjnym, powstałych w związku z 
realizacją zadań własnych gminy Nowy Tomyśl, określenia 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, kiedy udzielenie ulgi stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do 

udzielania takich ulg 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4485 

z dn. 4.06. 2021 r. 

 

66 
XXXV/440/2021  26.05.2021 

wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań 
finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub 

korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

komunalnego 
Gminy Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4486 

z dn. 4.06. 2021 r. 

 

67 
XXXV/441/2021  26.05.2021 

przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Tomyśl 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Marcina 

w Bukowcu. 

  

68 
XXXV/442/2021  26.05.2021 

utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej nr 
XXI/256/2020 z dnia 20 marca 2020 roku dotyczącej 

zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego nr 257/2020 

Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 marca 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych, 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na 
terenie Gminy Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 4487 

z dn. 4.06. 2021 r. 

 

69 
XXXVI/443/2021  30.06.2021  udzielenia Burmistrzowi Nowego Tomyśla wotum zaufania   

70 
 XXXVI/444/2021  30.06.2021 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl 

za 2020 rok 

  

71 
XXXVI/445/2021   30.06.2021 

 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Tomyśla za 

2020 rok 
  

72 
XXXVI/446/2021   30.06.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5573 

z dn. 9.07. 2021 r. 

 

73 
 XXXVI/447/2021  30.06.2021 

 zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2021 do 2030 

 
 

74 
 XXXVI/448/2021  30.06.2021 

regulaminów korzystania z gminnych  obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Nowy 
Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5547 

z dn. 9.07. 2021 r. 

stwierdzona 
częściowa 

nieważność 
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75 
 XXXVI/449/2021 30.06.2021  

nadania nazwy ulicy Brylantowej w miejscowości Boruja 

Kościelna, gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5548 

z dn. 9.07. 2021 r. 

 

76 
 XXXVI/450/2021 30.06.2021  

nadania nazwy ulicy Zorzy w miejscowości Boruja Kościelna, 

gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5549 

z dn. 9.07. 2021 r. 

 

77 
XXXVI/451/2021  30.06.2021  

nadania nazwy ulicy Cisowej w miejscowości Sękowo, gmina 
Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5550 

z dn. 9.07. 2021 r. 

 

78 
XXXVI/452/2021  30.06.2021  

zasięgnięcia opinii  Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Poznaniu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym 
Tomyślu 

 
 

79 
 XXXVI/453/2021 30.06.2021  

powierzenia Gminie Opalenica  zadań w zakresie działania na 
rzecz  Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części 

Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii 

i pozyskania , na zawarte w niej zadania  budżetu z 
zewnętrznych środków w perspektywie finansowej UE 2021-

2027 

  

80 
XXXVI/454/2021  30.06.2021  

uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w koronie drzewa - 
pomnika przyrody - 1 szt. dębu szypułkowego ,,Quercus 

robur" rosnącego na dz. nr 353/2 w miejscowości Stary 

Tomyśl 

  

81 
XXXVI/455/2021  30.06.2021  

uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w koronie drzew - 

pomników przyrody – 2 szt. dębu szypułkowych ,, Quercus 
robur” rosnących na dz. nr 5914/1 w miejscowości Boruja 

Nowa oraz 1 szt. lipy szerokolistnej ,,Tilia platyphyllos” 

rosnącej na dz. nr 84/1 w miejscowości Boruja Nowa 

  

82 
XXXVI/456/2021  30.06.2021  

uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych w koronie drzewa 

-  pomnika przyrody – 1 szt. dębu szypułkowego ,, Quercus 

robur” rosnącego na dz. nr 389/1  
i 411/1 w miejscowości Wytomyśl 

  

83 
XXXVI/457/2021  30.06.2021  

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5551 

z dn. 9.07. 2021 r. 

stwierdzona 

częściowa 
nieważność 

84 
 XXXVI/458/2021 30.06.2021  

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5552 
z dn. 9.07. 2021 r. 

stwierdzona 
nieważność § 2,  

w §4 ust. 2 oraz 

§5 uchwałą RIO z 
dnia 28 lipca 

2021r. 

85 
 XXXVI/459/2021  30.06.2021 

 niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty o której 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 5553 

z dn. 9.07. 2021 r. 
 

86 
XXXVI/460/2021  30.06.2021  

uznania skargi na działalność Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Usługowego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu sp. z o.o. za bezzasadną 

  

87 
XXXVI/461/2021  30.06.2021  pozostawienia petycji bez rozpatrzenia   

88 
XXXVI/462/2021   30.06.2021 

rozpatrzenia skargi na Uchwałę Nr XXXIV/424/2021 Rady 
Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Bukowieckiej w miejscowości 

Cicha Góra, gmina Nowy Tomyśl. 

  

89 
XXXVII/463/2021 30.07.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 6222 
z dn. 4.08.2021 r. 
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90 
XXXVII/464/2021 30.07.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2021 do 2030. 

  

91 
XXXVII/465/2021 30.07.2021 nadania nazw ulic: Wiosennej i Letniej w miejscowości 

Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 6223 

z dn. 4.08.2021 r. 

 

92 
XXXVII/466/2021 30.07.2021 nadania nazwy ulicy Bazyliowej w miejscowości Glinno, 

gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 6224 

z dn. 4.08.2021 r. 

  

93 
XXXVII/467/2021 30.07.2021 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Nowym Tomyślu sp. z o.o. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 6225 

z dn. 4.08.2021 r. 

stwierdzona 
częściowa 

nieważność  

94 
XXXVII/468/2021 30.07.2021 udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi 

Nowotomyskiemu pomocy finansowej 
   

95 
XXXVIII/469/2021 31.08.2021 

odwołania Skarbnika Gminy Nowy Tomyśl 
   

96 
 XXXVIII/470/2021  31.08.2021 powołania Skarbnika Gminy Nowy Tomyśl    

97 
XXXIX/471/2021 24.09.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej w 

Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na rok 2021. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 7211 

z dn. 30.09.2021 r. 
  

98 
XXXIX/472/2021 24.09.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej w 

Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2020 do 2030. 

   

99 
XXXIX/473/2021 24.09.2021 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu skargi wniesionej przez: Monikę Bartol, 

Grzegorza Bartola, Patrycję Buda, Andrzeja Marciniaka, 

Jadwigę Zborała, Romana Zborała, i Pawła Bartola na 

następujące uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu: - 

uchwałę nr XXVIII/344/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – Centrum  

   

100 
XXXIX/474/2021 24.09.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 
własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 

mieszkalny nr 2 położony na działce o nr ewid. 262/3 

w Nowym Tomyślu. 

   

101 
XXXIX/475/2021 24.09.2021 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę 

własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal 
mieszkalny nr 2 położony na działkach o nr ewid. 149/1 i 

149/2 w Borui Kościelnej, gm. Nowy Tomyśl. 

   

102 
XXXIX/476/2021 24.09.2021 

określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowy 
Tomyśl na rok szkolny 2021/2022. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 7212 

z dn. 30.09.2021 r. 

  

103 
XXXIX/477/2021 24.09.2021 

zaliczenia dróg w Gminie Nowy Tomyśl do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 7213 

z dn. 30.09.2021 r. 

  

104 
XXXIX/478/2021 24.09.2021 

nadania nazwy ulicy Prostej w miejscowości Paproć, gmina 

Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 7214 
z dn. 30.09.2021 r. 

  

105 
XXXIX/479/2021 24.09.2021 

nadania nazwy ulicy Stromej w miejscowościach Nowy 

Tomyśl oraz Paproć, gmina Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 7215 
z dn. 30.09.2021 r. 
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Lp. Nr uchwały 
Data  

podjęcia 
Uchwała podjęta w sprawie: 

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. 
Uwagi 

106 
XXXIX/480/2021 24.09.2021 

zmiany uchwały Nr VII/144/2016 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia 
wspólnej obsługi finansowo – księgowej oraz organizacyjnej 

niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Nowy Tomyśl 

   

107 
XXXIX/481/2021 24.09.2021 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy 

Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 7216 

z dn. 30.09.2021 r. 

  

108 
XXXIX/482/2021 24.09.2021 

udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Województwu 

Wielkopolskiemu pomocy finansowej. (dot. rozbudowy drogi 
305) 

   

109 
XXXIX/483/2021 24.09.2021 

udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Województwu 

Wielkopolskiemu pomocy finansowej. (dotyczy przebudowy 
skrzyżowania z 305) 

   

110 
XXXIX/484/2021 24.09.2021 

określenia zasad, na jakich Burmistrz Nowego Tomyśla może 
wnieść udziały do jednoosobowej spółki Gminy Nowy 

Tomyśl, działającej pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Usługowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu sp. 
z o.o.” w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego. 

   

111 
XXXIX/485/2021 24.09.2021 

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r., nr KN-

I.4131.1.485.2021.22 

   

112 
XL/486/2021 27.10.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej w 
Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8044 
z dn. 3.11.2021 r. 

  

113 
XL/487/2021 27.10.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej w 

Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2020 do 2030 

   

114 
XL/488/2021 27.10.2021 

przyjęcia Programu współpracy na 2022 rok Gminy Nowy 

Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

   

115 
XL/489/2021 27.10.2021 

wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy 

Tomyśl w 2022 roku. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8045 
z dn. 3.11.2021 r. 

  

116 
XL/490/2021 27.10.2021 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy 

Nowy Tomyśl w 2022 roku. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8046 
z dn. 3.11.2021 r. 

  

117 
XL/491/2021 27.10.2021 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2022 roku 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8047 

z dn. 3.11.2021 r. 

  

118 
XL/492/2021 27.10.2021 

 określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w roku 2022 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8048 
z dn. 3.11.2021 r. 

  

119 
XL/493/2021 27.10.2021 

wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego  

w Nowym Tomyślu. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8049 

z dn. 3.11.2021 r. 

  

120 
XL/494/2021 27.10.2021 

nadania nazwy ulicy Turkusowej w miejscowości Boruja 

Kościelna, gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8050 
z dn. 3.11.2021 r. 

  

121 
XL/495/2021 27.10.2021 

rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Bursztynowej  
w miejscowości Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8051 

z dn. 3.11.2021 r. 

  

122 
XL/496/2021 27.10.2021 

nadania nazwy ulicy Modrzewiowej w miejscowości Sękowo, 

gmina Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 8052 

z dn. 3.11.2021 r. 
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123 
XL/497/2021 27.10.2021 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 
września 2021 r. na uchwałę nr XXVIII/345/2020 Rady 

Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – POŁUDNIOWY-

WSCHÓD. 

   

124 
XL/498/2021 27.10.2021 

udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu  

   

125 
XL/499/2021 27.10.2021 

udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi 

Nowotomyskiemu pomocy finansowej  
   

126 
XL/500/2021 27.10.2021 

skarg na działania Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 
Usługowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 

Nowym Tomyślu 

   

127 
XL/501/2021 27.10.2021 

organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie 
gminy Nowy Tomyśl. 

   

128 
XLI/502/2021 24.11.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej  

w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9110 
z dn. 1.12.2021 r. 

  

129 
XLI/503/2021 24.11.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej  

w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2020 do 2030. 

   

130 
XLI/504/2021 24.11.2021 

uchwalenia dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2021 -2030”. 
 

uchyla uchwałę 

Nr  XXII/199/201

6 z dnia 24 
listopada 2016 r. 

131 
XLI/505/2021 24.11.2021 

uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2022 r. 
  

132 
XLI/506/2021 24.11.2021 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zabudowy przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej 

w obrębach Glinno – Przyłęk. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9218 
z dn. 2.12.2021 r. 

 

133 
XLI/507/2021 24.11.2021 

nadania nazwy ulicy Aroniowej w miejscowości Glinno, 
gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9029 

z dn. 30.11.2021 r. 

 

134 
XLI/508/2021 24.11.2021 

nadania nazwy ulicy Ptasiej w miejscowości Jastrzębsko 

Stare, gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9030 
z dn. 30.11.2021 r. 

 

135 
XLI/509/2021 24.11.2021 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za 
inkaso. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9031 

z dn. 30.11.2021 r. 

 

136 
XLI/510/2021 24.11.2021 

określenia zasad i trybu korzystania z obiektów świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9032 

z dn. 30.11.2021 r. 

 

137 
XLI/511/2021 24.11.2021 

zmiany uchwały Nr XLIX/464/2018 Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie zasad 

gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi 
własność Gminy Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9033 

z dn. 30.11.2021 r. 

 

138 
XLI/512/2021 24.11.2021 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Nowy Tomyśl na lata 2022–2026 oraz zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Nowy Tomyśl. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9034 

z dn. 30.11.2021 r. 

stwierdzona 
nieważność  

zał. nr 1 

rozstrzygnięciem 
nadzorczym z 27 

grudnia 2021 r. 
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139 
XLI/513/2021 24.11.2021 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze sztucznego 

lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na 
osiedlu Północ 25 w Nowym Tomyślu. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9219 

z dn. 2.12.2021 r. 

 

140 
XLI/514/2021 24.11.2021 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 

w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 

poz. 9035 
z dn. 30.11.2021 r. 

  

141 
XLII/515/2021 22.12.2021 

zmiany uchwały Nr XXIX/374/2020 Rady Miejskiej 
w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2021 

Dz. Urz. Woj.  Wlkp. 2022 

poz. 107 

z dn. 5.01.2022 r. 

  

142 
XLII/516/2021 22.12.2021 

uchwały Nr XXIX/373/2020 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na 

lata 2021 do 2030. 

   

143 
XLII/517/2021 22.12.2021 

wyrażenia zgody na przebudowę i nadbudowę części budynku 

usługowego zlokalizowanego w Nowym Tomyślu przy ul. 

Ogrodowej 22 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 

   

144 
XLII/518/2021 22.12.2021 

określenia zasad, na jakich Burmistrz Nowego Tomyśla może 
wnieść udziały do jednoosobowej spółki Gminy Nowy 

Tomyśl, działającej pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Usługowe 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu sp. 
z o.o.” w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego. 

   

145 
XLII/519/2021 22.12.2021 

przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2021 – 2023 

   

146 
XLII/520/2021 22.12.2021 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Nowy Tomyśl na lata 2022-2024 
   

147 
XLII/521/2021 22.12.2021 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 – 2027 
   

148 
XLII/522/2021 22.12.2021 nadania nazwy ulicy Pięknej w miejscowości Przyłęk, gmina 

Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj.  Wlkp. 2022 

poz. 108 

z dn. 5.01.2022 r. 
  

149 
XLII/523/2021 22.12.2021 nadania nazwy ulicy Trzy Dęby w miejscowości Bukowiec, 

gmina Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj.  Wlkp. 2022 

poz. 109 

z dn. 5.01.2022 r. 
  

150 
XLII/524/2021 22.12.2021 rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu 
   

151 
XLII/525/2021 22.12.2021 

zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz 
ustalenia jej składu osobowego 

   

152 
XLII/526/2021 22.12.2021 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Dz. Urz. Woj.  Wlkp. 2021 

poz. 10229 

z dn. 29.12.2021 r. 

  

153 
XLII/527/2021 22.12.2021 ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi 

Gminy Nowy Tomyśl 

Dz. Urz. Woj.  Wlkp. 2021 

poz. 10230 

z dn. 29.12.2021 r. 
  

154 
XLII/528/2021 22.12.2021 

zmiany Uchwały Nr XLII/398/2017 Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie 
przyjęcia ”Lokalnej Strategii Zdrowotnej Gminy Nowy 

Tomyśl na lata 2018 - 2022". 

   

155 
XLII/529/2021 22.12.2021 

określenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu 

Dz. Urz. Woj.  Wlkp. 2021 

poz. 10231  

z dn. 29.12.2021 r. 
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156 
XLII/530/2021 22.12.2021 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Tomyśla    

157 
XLII/531/2021 22.12.2021 planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2022    

158 
XLII/532/2021 22.12.2021 

 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu na rok 2022 

  

159 
XLII/533/2021 22.12.2021 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

w Nowym Tomyślu na rok 2022 
  

160 
XLII/534/2021 22.12.2021 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na 

lata 2022-2032 
  

161 
XLII/535/2021 22.12.2021 

uchwały budżetowej na rok 2022 

Dz. Urz. Woj.  Wlkp. 2022 

poz. 560  

z dn. 18.01.2022 r. 

 

162 
XLIII/536/2021  30.12.2021  

wykazu wydatków budżetu Gminy Nowy Tomyśl, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 
  

163 
XLIII/537/2021 30.12.2021 zmiany uchwały Nr XLII/530/2021 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Nowego Tomyśla 
  

 Tab. 36    Źródło: opracowanie własne, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
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