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WSTĘP

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie artykułu 28aa ustawy o samorządzie
gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada wójt,
a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, dlatego też przeprowadza się
je w terminie do 30 czerwca danego roku.
Raport został opracowany już po raz trzeci i stanowi podsumowanie działalności samorządu
gminnego w roku poprzednim. Zawiera przede wszystkim realizację polityk, programów,
strategii oraz uchwał Rady Gminy za rok 2020 rok.
Rok 2020 był trudnym rokiem, w którym ze względu na epidemię, wszystko było inaczej niż
w poprzednich latach. Nikt nie był w stanie przewidzieć, jak epidemia będzie się rozwijała,
jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ będą miały na życie naszych
mieszkańców. Od marca zamknięte było szkoły, przedszkola, instytucje kultury.
Życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich
dziedzin życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans.
Mimo tego trudnego czasu w Gminie Miedzichowo zrealizowanych zostało wiele ważnych
przedsięwzięć, które opisane zostały w niniejszym raporcie.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEDZICHOWO
Gmina Miedzichowo to malowniczo położona gmina w powiecie nowotomyskim otoczona
lasami i jeziorami. Zajmuje obszar 209 km 2, co stanowi 20.5% powierzchni powiatu. Tereny
pokryte lasami zajmują aż 70 jej obszaru. Pod względem geograficznym gmina położona jest
w zachodniej części Wielkopolski. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się gminy: Lwówek,
Nowy Tomyśl, Zbąszyń (powiat nowotomyski), Międzychód (powiat międzychodzki), Trzciel,
Pszczew (powiat międzyrzecki). Siedziba Gminy znajduję się w Miedzichowie położonym
w odległości 19 km od Nowego Tomyśl i 81 km od Poznania.

Położenie Gminy:
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W dniu 25 listopada 2019 r. na mocy uchwały Nr XIII / 256 / 19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego utworzono Miedzichowski Park Krajobrazowy o powierzchni 1432,28 ha.
Miedzichowski Park Krajobrazowy jest najmniejszym parkiem Polski, jego powierzchnia
to zaledwie 1432,28 ha. Jest to też jeden z dwóch najmłodszych w regionie parków, został
utworzony w 2019 r. przez oddzielenie wielkopolskiej części rynny jezior pszczewskich
od leżącego w województwie lubuskim Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
Obszar parku charakteryzuje się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu. Występują tu głębokie
rynny

polodowcowe,

w

których

znajduje

się

kilka

niewielkich

jezior.

W północno-zachodniej części parku nad jeziorami górują pagórki kemowe o stromych
zboczach. Przez park przechodzi również fragment Ozu Pszczewskiego rozciągającego się
od Pszczewa do Trzciela. Różnice wysokości sięgają tu 20-30 metrów ponad poziom wody.
Większość obszaru parku jest zalesiona, są to w znacznej mierze bory sosnowe.
Na wzniesieniu między Jeziorami Rybojadło i Proboszczowskim rosną majestatyczne
pomnikowe dęby. Na terenie parku znajduje się pięć niewielkich jezior oraz kompleks stawów
rybnych. Nad Jeziorem Trzy Tonie występują zbiorowiska grzybieni białych. Teren parku
zamieszkują liczne gatunki związane z wodami i mokradłami. Spotkać tu można liczne ślady
występowania bobrów. Występują też różne gatunki ptaków wodnych oraz płazów, w tym
kumak nizinny. Park przylega do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w województwie
lubuskim. Tuż za granicą Miedzichowskiego Parku znajdują się największe jeziora
Pszczewskiego Parku wraz z ptasim rezerwatem przyrody Jezioro Wielkie.
Struktura drogowa w Gminie przedstawia się następująco:
−

autostrada A2: 2,850 km

−

drogi krajowe: 20,25 km

−

drogi wojewódzkie: 11,4 km

−

drogi powiatowe: 65,0 km

−

drogi gminne: 101,60 km
5

Gmina Miedzichowo położona jest w zlewni rzeki Obry i jej prawego dopływu Czarnej Wody.
Na terenie gminy występuje 6 jezior, zbiornik retencyjny oraz stawy rybne. Wszystkie zbiorniki
zlokalizowane są w zachodniej lub północno- zachodniej części gminy.

Ludność w Gminie Miedzichowo w podziale na poszczególne miejscowości przedstawiała
się na dzień 31.12.2020 r. następująco:

MIEJSCOWOŚĆ
BŁAKI

MIESZKAŃCY
ZAMELDOWANI NA POBYT
STAŁY I CZASOWY
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BOLEWICE

1978

BOLEWICKO

158

GRUDNA

216

JABŁONKA STARA

172

LEŚNY FOLWARK

12

LEWICZYNEK

88

LUBIEŃ

42

ŁĘCZNO

43

MIEDZICHOWO

419

PĄCHY

16

PIOTRY

57

PRĄDÓWKA

91

SĘPOLNO

21

SILNA NOWA

51

STARY FOLWARK

122

SZKLARKA TRZCIELSKA

40

TOCZEŃ

20

TRZCIEL-ODBUDOWA

92

WĘGIELNIA

27

ZACHODZKO

105

ZAWADA

23
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Liczba mieszkańców ogółem w gminie w roku 2019- 3793
Liczba mieszkańców ogółem w gminie w roku 2020- 3821

Ludność w Gminie Miedzichowo wg płci przedstawiała się na dzień 31.12.2020 r.
następująco:

LP.

WIEK

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

WSZYSCY

1

0-2

89

65

154

2

3

21

29

50

3

4-5

50

50

100

4

6

31

13

44

5

7

23

24

47

6

8-12

93

89

182

7

13-15

71

70

141

8

16-17

31

40

71

9

18

17

16

33

10

19-65

1 257

1 204

2 461

11

pow.66

219

319

538

1 902

1 919

3 821

RAZEM

Porównanie dot. liczby urodzeń i zgonów w gminie

RODZAJ ZDARZENIA

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

Liczba urodzeń

50

47

52

Liczba zgonów

43

35

46
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SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2020 rok

1. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Miedzichowo. Przyznano dofinansowanie dwóm Klubom
Sportowym:
− Klub Sportowy „Dąb Bolewice” - 18.000,00 zł
− Ludowy Klub Sportowy „Budowlani Całus” – 2.000,00 zł.
2. Podpisano

umowę

z

WFOŚiGW

w

Poznaniu

w

ramach

projektu

pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedzichowo”
Całkowita wartość projektu 82.944,00 zł:
− kwota dotacji 42.000,00 zł.
− środki własne 40.944,00 zł.
3. Dokonano odbioru inwestycji polegającej na remoncie pasa drogowego ulicy
Rzemieślniczej w Bolewicach.
4. 10 stycznia 2020 r. odbyło się otwarcie Kina Społecznościowego w Bolewicach.
5. 10 stycznia 2020 odbyła się Gala Przedsiębiorców.
6. 16 stycznia 2020 r. odbyło się otwarcie drogi tzw. „Królewskiej” w Bolewicach.
7. 18 stycznia 2020 r. w Bolewicach odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Miedzichowo.
8. 16 lutego 2020 r. odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 101. rocznicy Boju
o Miedzichowo.
9. 26 lutego 2020 r. Pani Sekretarz w imieniu Wójta odebrała nagrodę Ministerstwa
Rozwoju Innowacyjny Samorząd za projekt ,,Kino za rogiem”.
10. 28 lutego 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej ulicy Rzemieślniczej
w Bolewicach.
11. 24 kwietnia 2020 r. przekazano 300 sztuk maseczek ochronnych dla Szpitala
Powiatowego w Nowym Tomyślu.
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12. 17 kwietnia 2020 r. przekazano 25.000,00 zł dofinansowania na zakup respiratora
dla Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu.
13. Od 23 marca do końca kwietnia 2020 r. trwała akcja charytatywna „Szycie o życie”,
do

której

zgłosiły

się

wolontariuszki

z

Bolewic,

Miedzichowa,

Kwilcza

oraz Nowego Tomyśla. Uszyto ok. 4000 szt. maseczek ochronnych, które trafiły wg.
potrzeb do poszczególnych sołectw, sklepów, banku, poczty, ośrodka zdrowia,
biblioteki.
W akcji uczestniczyli:
Monika Łodyga, Karolina Pasternak, Ewa Urbaniak, Anna Frątczak, Hanna Sołtysiak,
Krystyna Starzak, Alicja Smentek, Elżbieta Szularska, Karolina Konieczna,
Milena Dorożała, Barbara Pilarczyk, Beata Stawińska, Alina Czapracka – Bodus,
Bartłomiej Flieger, Bernadeta Baraniak, Norbert Chudy i Mariusz Laskowski.
14. Wykonano remont dachu w budynku gospodarczym przy ul. Leśnej 2 w Bolewicach na
kwotę 18.000 zł netto.
15. 3 czerwca 2020 r. przekazano hełmy strażackie dla OSP Bolewice od Polskich Sieci
Elektroenergetycznych.
16. Dokonano remontu strażnicy OSP Bolewice - elewacja zewnętrzna i malowanie
wnętrza.
− Dotacja Komendanta Głównego PSP wyniosła 29 930 zł.
− Udział Gminy to kwota 6 200,00 zł.
17. Przebudowano ulicę Łąkową w miejscowości Miedzichowo wraz z odwodnieniem.
Wykonawcą prac była firma QBRUK Krzysztof Kubicki z siedzibą w Glinnie.
Całkowity koszt zadania wyniósł 204 090,72 zł.
18. 18 września 2020 r. wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
19. Zakończono inwestycję pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Bolewicach wraz z wymianą instalacji i źródła ciepła”.
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Łączny koszt zadania to 2.658.570,22 zł. Wykonawcą prac był Usługowy Zakład
Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy z siedzibą Bolewice.
20. Zakończono realizację dwóch znaczących dla Gminy inwestycji drogowych.
Wykonanie ich było możliwe dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.
− Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Bolewice”
wykonawca – RENOMEX Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Duszniki. Wartość prac
to 970 318,78 zł, dofinansowanie 359 503,51 zł.
− Zadanie nr 2: „Remont pasa drogowego ul. Nowej w miejscowości Bolewice”
wykonawca – CAŁUS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Boruja Nowa. Wartość prac
to 891 690,31 zł, dofinansowanie 445 845,15 zł.
21. Przebudowano dwa odcinki dróg gminnych w ramach programu budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
Przebudowane odcinki dróg to:
− Miedzichowo ul. Leśna: 270 m;
− Grudna (do granicy z gm. Lwówek): 430 m.
Wykonawcą prac była firma CAŁUS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Boruja Nowa 47,
64-300 Nowy Tomyśl.
Wartość zadania to 229 112,10 zł brutto.
Otrzymane dofinansowanie: 125 000,00 zł.
22. 1 października 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bolewicach.
23. 7 października odbył się odbiór ul. Nowej w Bolewicach po remoncie.
24. 12 października 2020 r. roku odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej kardynała
Zenona Grocholewskiego w Miedzichowie.
25. 22 października 2020 r. odbył się odbiór robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
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26. Wyremontowano dach

garaży przy ul.

Poznańskiej

10 w Miedzichowie,

koszt zadania to 11.000,00 zł netto/ 13.530,00 zł brutto.
27. Gmina Miedzichowo z rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych otrzymała
kwotę 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania termomodernizacji
budynku Urzędu Gminy, budynku komunalnego i Biblioteki.
28. 27 grudnia 2020 r. w Bolewicach upamiętniono wybuch Powstania Wlkp. Odprawiona
została Msza święta i złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich w Bolewicach i Miedzichowie.
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FINANSE GMINY
Budżet Gminy – dane ogólne
Budżet Gminy Miedzichowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedzichowo
Nr XI/93/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w kwotach:
− dochody – 20 481 170,00 zł
− wydatki – 22 367 994,14 zł
Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt w kwocie 1 886 824,14 zł
zaplanowano sfinansować pożyczką.
W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń
Wójta Gminy Miedzichowo.
Budżet po zmianach na koniec roku wyniósł:
− dochody – 23 057 130,32 zł (zwiększono o 2 575 960,32 zł wzrost o 12,58%),
− wydatki – 25 874 051,58 zł (zwiększono o 3 506 057,44 zł wzrost o 15,68%),
− planowano deficyt w wysokości – 2 816 921,26 zł
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BUDŻET GMINY 2020
Dochody

Wydatki

Nadwyżka

Deficyt

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
01.01.2020

31.12.2020

zmiana

-5000000

NADWYŻKA

DOCHODY

WYDATKI

DEFICYT

01.01.2020

20 481 170,00

22 367 994,14

-1 886 824,14

31.12.2020

23 057 130,32

25 874 051,58

-2 816 921,26

ZMIANA

+2 575 960,32

+3 506 057,44

+930 097,12

Dochody Gminy Miedzichowo za 2020 rok
Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 24 552 252,70 zł to jest na poziomie
106,48 % planu rocznego

% UDZIAŁ
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE

W
DOCHODACH

Dochody ogółem

24 552 252,70

100,00

I

Dochody bieżące:

22 715 452,90

92,52

1

Dochody własne

10 033 347,51

44,17

Dochody podatkowe

5 946 965,54

59,27

Udział w dochodach budżetu państwa

2 913 326,38

29,04

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

2 754 882,00

94,56
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b) podatek dochodowy od osób prawnych

158 444,38

5,44

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu

12 753,91

0,13

Pozostałe

1 160 301,68

11,56

Subwencja ogólna w tym:

4 927 889,00

21,69

Część oświatowa

3 876 367,00

78,66

Cześć wyrównawcza

1 051 522,00

21,34

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania

7 754 216,39

34,14

1 836 799,80

7,48

administracji rządowej

2

3

bieżące i zlecone z zakresu administracji rządowej
II

Dochody majątkowe

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

DOCHODY
Dochody własne
Subwencje ogólne
Dotacje celowe

DOCHODY

SUBWENCJE

DOTACJE

WŁASNE

OGÓLNE

CELOWE

DOCHODY

10 033 347,51

4 927 889,00

7 754 216,39

% UDZIAŁ

44,17

21,69

34,14
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R E A L I Z A C JA D O C H O D Ó W B U D Ż E T U G M I N Y M I E D Z I C H O W O
W L ATA C H 2 0 1 8 - 2 0 2 0
Plan

Wykonanie

w tym majątkowe

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2018

2019

2020

2018

2019

2020

PLAN

17 193 813,42

21 999 532,76

23 057 130,32

WYKONANIE

17 604 233,09

22 262 489,97

24 552 252,70

421 589,20

1 694 202,14

1 836 799,80

w tym majątkowe

Wydatki Gminy Miedzichowo za 2020 rok
Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości – 24 092 082,85 zł to jest na poziomie
93,11% planu rocznego Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:
% UDZIAŁ
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE

W WYDATKACH
OGÓŁEM

Wydatki ogółem

24 092 082,85

100,00

I

Wydatki bieżące

19 843 340,93

83,71

1

Dotacje

1 768 112,00

8,91

2

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 560 476,18

33,06

3

Wydatki na świadczenia społeczne

6 530 932,71

32,91
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Wydatki na obsługę długu

4

26 028,85

0,13

238 326,75

1,20

Wydatki realizowane w ramach Funduszu
5
Sołeckiego
6

Pozostałe wydatki bieżące

4 719 464,44

23,79

II

Wydatki majątkowe

4 267 040,02

16,29

W Y D AT K I B I E Ż Ą C E I M A J ĄT KO W E W 2 0 2 0 R O K U
Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Plan

Wykonanie

PLAN

WYKONANIE

STRUKTURA

Wydatki bieżące

21 593 160,83

19 843 340,93

91,89

Wydatki majątkowe

4 280 890,75

4 248 741,92

99,25
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WYDATKI
Dotacje
Wynagrodzenia z pochodnymi
Wydatki na świadczenia społeczne
Wydatki na obsługę długu
Wydatki realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego
Pozostałe wydatki

KWOTA WYKONANIA
Wydatki bieżące:

19 843 340,93

Dotacje

1 768 112,00

Wynagrodzenia z pochodnymi

6 560 476,18

Wydatki na świadczenia społeczne

6 530 932,71

Wydatki na obsługę długu

26 028,85

Wydatki realizowane w ramach Funduszu

238 326,75

Sołeckiego
Pozostałe wydatki

4 719 464,44
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Porównawcze zestawienie wydatków Gminy w latach 2018-2020 przedstawia poniższy
wykres.

W Y KO N A N IE W Y DAT KÓW B U D Ż E T U
G M I N Y M I E D Z I C H OWO
W L ATA C H 2 0 1 8 - 2 0 2 0
Plan

wykonanie

w tym majątkowe

30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2018

2019

2020

2018

2019

2020

PLAN

17 842 230,42

23 583 012,17

25 874 051,58

WYKONANIE

16 609 871,90

22 372 401,12

24 092 082,85

964 503,74

3 645 056,09

4 248 741,92

w tym majątkowe

W 2020 roku Gmina realizowała wydatki w ramach programów i projektów finansowanych
z udziałem środków strukturalnych i funduszu spójności oraz innych środków pochodzących
z źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 115 000,00 zł (realizacja projektu
,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”).
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Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:
− Oświata i wychowanie (dział 801 i rozdział 75085) w kwocie 6 739 670,59zł
to jest 33,96% wydatków bieżących.
Źródłem finansowania tych działalności były:
o subwencja oświatowa w kwocie 3 876 367,00 zł (57,52% wydatków
oświatowych),
o dotacje z budżetu państwa w kwocie 183 079,14 zł (2,72% wydatków
oświatowych),
o środki własne Gminy w kwocie 2 680 224,45 zł (39,76% wydatków
oświatowych).
− Pomoc społeczna (dział 852) w kwocie 811 867,52 zł to jest 4,09% wydatków
bieżących.
Źródłem finansowania tych działalności były:
o dotacje z budżetu państwa w kwocie 442 502,54 zł,
o środki własne Gminy w kwocie 369 364,98 zł.
− Rodzina (dział 855) w kwocie 6 258 701,52 zł to jest 31,54 % wydatków bieżących

Przychody Gminy Miedzichowo za 2020 rok
W 2020 roku Gmina zaciągała pożyczkę JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego
na Termomodernizację obiektu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach
w wysokości 2 071 000,00 zł. Otrzymano również zwrot pożyczki przez Stowarzyszenie
Społeczno – Kulturalnemu Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej w kwocie 19 089,00 zł.
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Rozchody Gminy Miedzichowo za 2020 rok
W 2020 roku Gmina spłaciła obligacje w wysokości 300 000,00 zł.

Nadwyżka Gminy Miedzichowo za 2020 rok
Ogółem budżet na rok 2020 zamknął się kwotą – 4 427 209,87 zł (w tym nadwyżka wolnych
środków stanowi 1 556 209,87 oraz kwota 2 871 000,00 posiadane zobowiązania).

Zadłużenie Gminy Miedzichowo na koniec 2020 roku
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. roku wynosi 2 987 973,00 zł, co stanowi 12,17%
wykonanych dochodów ogółem z tego:
− z tytułu zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał (obligacji)
w kwocie 800 000,00 zł,
− z tytułu udzielonej pożyczki 2 071 000,00 zł,
− z tytułu zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań w wysokości
116 973,00 zł (Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej
w Miedzichowie oraz Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach).
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ZADŁUŻENIE GMINY MIEDZICHOWO
W LATACH 2018- 2020
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FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE 2020 ROK
Rok 2020 był już drugim rokiem w historii Gminy Miedzichowo, w którym sołectwa mogły
korzystać ze środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

Środki z funduszu sołeckiego

można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców.
Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju
gminy. Muszą być też zgłoszone we wniosku złożonym przez sołectwo do wójta.
Poniżej tabele, w których pokazano wykorzystanie funduszu w poszczególnych sołectwach,
z podziałem na zadania, jakie dane sołectwo przyjęło do zrealizowania.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 R – WYKONANIE

LP

SOŁECTWO
BŁAKI
11 715,00

SOŁECTWO
BOLEWICE
46 489,84

NAZWA ZADANIA

3
4
1

Remont drogi Błaki
Utwardzenie drogi
Aktywizacja
mieszkańców wsi turniej wsi
Wieniec dożynkowy
Remont trybun

2

Spotkania aktywizujące
mieszkańców

1
2

CAŁKOWITY
PONIESIONE
KOSZT
ZOSTAŁO
WYDATKI
ZADANIA
(W ZŁ)
(W ZŁ)
(W ZŁ)
1 000,00
985,00
15,00
9 515,00
9 515,00
0,00
500,00

139,64

360,36

700,00
34 489,84

0,00
33 971,93

700,00
517,91

1 800,00

1 660,62

139,38
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3
4
SOŁECTWO
BOLEWICKO
17526,67

SOŁECTWO
GRUDNA 20223,08

1
2
3
1
2
3
4
5
LP

SOŁECTWO
MIEDZICHOWO
30729,78

SOŁECTWO
PIOTRY 11854,91

NAZWA ZADANIA

3
4
5

Remont dróg Pąchy

2

6
SOŁECTWO
LEWICZYNEK
13482,05

Wykonanie placu zabaw
Naprawa dróg
Dożynki gminne
Spotkania aktywizujące
Ogrodzenie
Zakup kosza do
koszykówki

Doposażenie świetlicy
wiejskiej
Zakup materiałów
drzewnych w celu
postawienia wiaty na
przechowywanie ławostołów
Utrzymanie kapliczek
przydrożnych
Remont dróg Silna Nowa

1

SOŁECTWO
JABŁONKA
STARA
20223,08

Zakup stojaków na
rowery
Remont drogi
Kasztanowej
Remont nawierzchni
dróg gminnych
Wykonanie zadaszenia
dla zespołu muzycznego

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1

Udział sołectwa w
wydarzeniach gminnych
Rozbudowa świetlicy
wiejskiej
Akcja sprzątanie wsi
Utrzymanie świetlicy
Zakup koszulek
Spotkanie aktywizujące
Utrzymanie dróg
Poprawa estetyki
sołectwa

4 200,00

4 200,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

3 000,00

2 447,89

552,11

10 526,67
12 500,00
500,00
3 000,00
2 223,08

10 381,20
12 500,00
0,00
1 500,00
2 223,08

145,47
0,00
500,00
1 500,00
0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

CAŁKOWITY
PONIESIONE
KOSZT
ZOSTAŁO
WYDATKI
ZADANIA
(W ZŁ)
(W ZŁ)
(W ZŁ)
5 000,00

5 000,00

0,00

3 000,00

2 959,97

40,03

1 000,00

1 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

1 223,08

1 187,90

35,18

11 500,00
482,05
1 000,00
500,00
4 300,00
1 500,00

11 500,00
481,80
999,34
499,97
3 295,20
1 500,00

0,00
0,25
0,66
0,03
1 004,80
0,00

8 929,78

8 796,12

133,66

Poprawa warunków
wypoczynku i rekreacji
16 000,00
15 995,50
Budowa miejsca spotkań
4 000,00
2 137,30
Pielęgnacja zieleni
3 000,00
2 201,93
Wymiana tynku
3 500,00
3 492,65
Konkurs na najładniejszy
ogród
1 354,91
0,00
Zadania po zmianach:
Utrzymanie porządku i
estetyki
3 023,00
2 958,12

4,50
1 862,70
798,07
7,35
1 354,91

64,88
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SOŁECTWO
ŁĘCZNOTOCZEŃ 12831,20

SOŁECTWO
PRĄDÓWKA
13807

SOŁECTWO
STARY
FOLWARK
19479,24

2

Integracja mieszkańców

1 000,00

988,74

11,26

1

Prace wykończeniowe w
biesiadniku

5 000,00

5 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

3

Zakup materiałów do
wykończenia biesiadnika
Utwardzenie drogi
gminnej

4

Równanie dróg

2 831,20

2 831,20

0,00

1
2

Utwardzenie nawierzchni
drogi gminnej
Warsztaty i spotkania

11 807,00
1 000,00

11 800,00
973,82

7,00
26,18

3

Wydatki bieżące,
utrzymanie świetlicy

LP

NAZWA ZADANIA

2

1

19 479,24

19 479,24

0,00

7 000,00

6 121,77

878,23

2 000,00
2 668,95
Zadania po zmianach:

0,00
2 605,90

2 000,00
63,05

2 940,00
2 300,00
5 000,00
0,00

0,00
0,00
500,00
4 000,00

589,97

1 696,45

1

Remont dróg
2 940,00
Remont świetlicy
2 300,00
Przeróbka szamba
5 500,00
Zakup kostki brukowej
4 000,00
Utrzymanie świetlicy
wiejskiej
2 286,42
Zadania po zmianach:
Zakup kostki brukowej
4 500,00

4 500,00

0,00

2

Częściowa zapłata usługi

1 696,45

1 696,45

0,00

244 117,22 zł

238 324,75

5 791,16

1
SOŁECTWO
SZKLARKA
TRZCIELSKA
11668,95

SOŁECTWO
ZACHODZKO
14086,42

Utwardzenie drogi
gminnej

1 000,00
967,50
32,50
CAŁKOWITY
PONIESIONE
KOSZT
ZOSTAŁO
WYDATKI
ZADANIA
(W ZŁ)
(W ZŁ)
(W ZŁ)

2
3
1
1
2
3
4

Remont dróg
Aktywizacja
mieszkańców wsi
Koszenie traw
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REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W GMINIE
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020
LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

L. OSÓB/RODZIN

L. ŚWIADCZEŃ

KWOTA
(W ZŁ)

1

Zasiłki stałe

34

386

220 242,00

2

Zasiłki okresowe

2

23

15 534,00

3

Zasiłki celowe

40

99

32 224,00

4

Zdarzenie losowe

0

0

0,00

76

127

34 300,00

1

118

9 032,00

35

408

23 566,00

68

9 072

111 568,00

Świadczenie

pieniężne-

5
„Posiłek w szkole i w domu”
6

Usługi specjalistyczne
Składki

na

ubezpieczenie

7
zdrowotne
8

Dożywianie

1. Karta Dużej Rodziny
Od dnia 16 czerwca 2014r Gmina realizuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
W 2020r wydano dla 11 rodzin 33 karty plastikowe i 19 elektronicznych a od początku
programu 434 karty plastikowe i 35 elektronicznych.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy.
W 2020r zostały założone Niebieskie Karty dla 6 rodzin.
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2. Program „Wspieraj Seniora”
Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości
zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów
spożywczych oraz środków higieny osobistej.
Program adresowany jest do seniorów 70 lat i więcej a w szczególnych przypadkach osoby
poniżej 70 roku życia. Zadanie realizowane było przez pracowników GOPS.
Pomocą objęto 31 osób po 70 roku życia oraz 9 osób niepełnosprawnych poniżej 70 roku życia.
Pomoc udzielana jest seniorom w postaci artykułów żywnościowych pozyskiwanych
z Wielkopolskiego Banku Żywności, pomoc w formie finansowej na zakup leków oraz opału.
Udzielane jest wsparcie – przeciwdziałanie osamotnieniu, kontakt z lekarzem, dostarczanie
ciepłych posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dowóz na rehabilitację.

3. „Dobry Start”
liczba złożonych wniosków – 332
liczba dzieci uprawnionych – 471
kwota wypłaty – 141 300,00 zł

4. Świadczenie wychowawcze 500+”
liczba złożonych wniosków – 77
kwota wypłaty – 4 375 386,00 zł
liczba wypłaconych świadczeń – 8 744
stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 2 171,00 zł
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5. „Fundusz alimentacyjny”
kwota wypłaty – 92 540,00 zł
liczba wypłaconych świadczeń – 246
stan należności z tytuły wypłaconych świadczeń z FA – 960 708,00 zł
aktywni dłużnicy w gminie - 15

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE - ROK 2020

1. Zasiłek dla opiekuna
liczba świadczeniobiorców: 2
kwota wypłaconych świadczeń: 14 880,00 zł

2. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
liczba świadczeniobiorców: 219
kwota wypłaconych świadczeń: 463 497,00 zł

3. Zasiłek pielęgnacyjny
liczba świadczeniobiorców: 150
kwota wypłaconych świadczeń: 391 408,00 zł

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
liczba świadczeniobiorców: 7
kwota wypłaconych świadczeń: 57 040,00 zł

5. Świadczenie pielęgnacyjne
liczba świadczeniobiorców: 18
kwota wypłaconych świadczeń: 298 290,00 zł
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6. Świadczenie rodzicielskie
liczba świadczeniobiorców: 13
kwota wypłaconych świadczeń: 95 116,00 zł

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeniobiorców: 37
kwota wypłaconych świadczeń: 37 000,00 zł

Kwota wypłaconych świadczeń łącznie: 1 367,971, 00 zł (bez stypendium), w tym środki
własne gminy 0,00zł

8. Stypendium socjalne
− liczba świadczeniobiorców I – VI: 27
Kwota wypłaconych świadczeń: 19 375,20 zł, w tym środki własne gminy 3 875,20 zł
− liczba świadczeniobiorców IX – XII: 31
Kwota wypłaconych świadczeń: 7 660,80 zł w tym środki własne gminy 1 532,00 zł

Kwota świadczeń nienależnie pobranych: 17 924,00 zł
- w tym podlegająca zwrotowi do budżetu państwa: 10 076,00 zł
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W okresie sprawozdawczym w Gminie Miedzichowo realizowane były następujące polityki,
programy i strategie:
1. Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2015-2020;
2. Obowiązująca zmiana do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Miedzichowo;
3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego;
4. Program współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi.
5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2020 r.;
6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miedzichowo;
7. Lokalny Program Rewitalizacji;
8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedzichowo;
9. Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów
10. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023;
11. Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Narkomanii na 2020 rok.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEDZICHOWO NA LATA 2015-2020
Zestawienie zadań inwestycyjnych zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo
TYTUŁ ZADANIA

GRUPA
ZADANIO
WA

OKRES
REALIZA
CJI

INFORMACJA
O REALIZACJI
ZADANIA

Usługi publiczne:
edukacja
(ponadlokalny
system kształcenia
I

na poziomie

2015-2020 (obligatoryjnie dla każdego zadania)

gimnazjalnym, w
tym poprawa
jakości
infrastruktury)
Zrealizowano
Termomodernizacja szkół na
1

Poprawa jakości

obszarach wiejskich (Szkoła

infrastruktury

w Miedzichowie, Szkoła w

edukacyjnej

Bolewicach)

częściowo:
2015-2020

Dokonano
termomodernizacji
szkoły w
Bolewicach
Budowa siłowni

Budowa obiektów sportowych
2

3

Poprawa jakości

na obszarach wiejskich

infrastruktury

(boiska, bieżnie, trybuny,

sportowej

pawilon sportowy - Bolewice)

Poprawa jakości

Budowa wigwamu w

infrastruktury

miejscowości Łęczno -

społecznej

Toczeń

w Bolewicach i
2015-2020

Miedzichowie,
modernizacja pawilonu
sportowego
Zrealizowano

2015-2020

w całości jako
Biesiadnik
remont remontu
pawilonu

4

Poprawa

Remont oraz wyposażenie

infrastruktury

biblioteki w Bolewicach

2015-2020

Zrealizowano
w całości

/usługi publiczne
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5

Poprawa

Budowa skansenu (Dymarki

infrastruktury

Miedzichowskie-scena,

/usługi publiczne

biesiadnik, wyposażenie)

Poprawa
6

infrastruktury
/usługi publiczne

Poprawa
7

infrastruktury /usługi
publiczne

2015-2020

Zrealizowano
w całości

Remont schroniska
młodzieżowego w
Bolewicku (boisko,

Zrealizowano
2015-2020

w całości

biesiadnik)

Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Bolewicach

2015-2020

Zrealizowano
Częściowo

Zadanie częściowo
Poprawa
infrastruktury
8

/usługi
publiczne

zrealizowane

Rozbudowa kanalizacji
(Bolewice – Bolewicko,

2015-2020

(kanalizacja
w Miedzichowie

Miedzichowo)

do rzeki)
Częściowo zrealizowane
(remont instalacji

9

Termomodernizacja obiektu

elektrycznej, budowa

Poprawa

użyteczności publicznej

kotłowni gazowej dla

infrastruktury

(Urząd Gminy, przebudowa

/usługi

kotłowni w urzędzie,

Gminy), w roku 2021

publiczne

instalacja elektryczna)

planowana

2015-2020

budynku urzędu

termomodernizacja
Urzędu Gminy

Poprawa
10

infrastruktury

Utworzenie gminnego

/usługi

centrum kultury

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

publiczne
Zakupiono autobus
Zakup pojazdów m in
11

Usługi publiczne

autobus, bus do przewozu

do przewozu dzieci
2015-2020

dzieci szkolnych

30

Turystyka (w
II

tym turystyka
kulturowa),

Poprawa jakości
1

infrastruktury
turystycznej

Poprawa jakości
2

infrastruktury
turystycznej

Budowa ścieżki rowerowej
(Bolewice – Grońsko, Trzciel
– Łowyń (linia kolejowa),

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

Miedzichowo – Bolewice)

Utwardzenie oraz
odnowienie szlaków
turystycznych na terenie

Zakończono
2015-2020

odnawianie szlaków
turystycznych

gminy

Zrealizowano: ścieżka

3

Zagospodarowanie terenu

edukacyjna, boisko,

Poprawa jakości

wokół zbiornika Czarna woda

miejsce

infrastruktury

(stanowiska grillowe, ścieżka

turystycznej

wokół zbiornika, mostek

2015-2020

na ognisko

miejsce do gry w siatkówkę)

4

Poprawa jakości

Izby regionalne

infrastruktury

(Smolarnia oraz przy

Zadanie planowane

turystycznej

remizie w Bolewicach

do realizacji

+remont zabytkowego

2015-2020

samochodu
strażackiego)
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Inwentaryzacja
przyrodniczokrajoznawcza
dolinie Czarnej Wody

Wykonanie oceny

5

oddziaływania ruchu

W zakresie

turystycznego na stan

uporządkowania

czystości wód Jeziora

struktury przestrzennej

Głębokiego, Trzy Tonie i

opracowany został

Proboszczowskiego

Bilans Terenów

Wytyczenie ścieżek

przeznaczonych pod

dydaktycznych na

zabudowę

obszarach o wysokich
walorach przyrodniczych

Wytyczenie i wyznaczenie
nowych
turystycznych ścieżek
rowerowych i pieszych

III

Usługi publiczne:

oraz dokładne ich

lokalna i

oznaczenie

subregionalna
infrastruktura

Wyznaczenie terenów pod

drogowa

pola namiotowe
Modernizacja oświetlenia

Infrastruktura
1

drogowa

ulicznego LED w Gminie
Uporządkowanie
struktury
Miedzichowo

Zrealizowano
2015-2020

obszarów rekreacyjno –
2

turystycznych
Budowa i modernizacja

drogowa

dróg w gminie ok 50 km

(miejscowość
Miedzichowo)

przestrzennej

Infrastruktura

częściowo

Zadanie realizowane
2015-2020

corocznie z Funduszu
Dróg Dojazdowych do
Gruntów Rolnych
Zadanie częściowo

Modernizacja dróg
3

Infrastruktura

powiatowych (Jabłonka

drogowa

Stara – Trzciel, Grońska –
Grudna)

zrealizowane (Grońsko2015-2020

Grudna), do
zrealizowania Jabłonka
Stara-Trzciel
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Zadanie w trakcie
realizacji, wykonano
chodnik w
Modernizacja i rozbudowa
4

Infrastruktura

chodników na terenie gminy

2015-2020

drogowa

Miedzichowie
w kierunku cmentarza,
chodnik przy ul
Dożynkowej w
Bolewicach

5

Infrastruktura

Modernizacja przystanków

drogowa

autobusowych

Przystanki zostały
2015-2020

odmalowane

Budowa elektrowni
wiatrowej w okolicach
Bolewic

6

Przekształcenie istniejących

Wybudowana została

systemów

sieć gazowa dla

opalania w obiektach

miejscowości

publicznych w systemy

Bolewice.

bardziej przyjazne dla

W roku 2020

Gospodarka

środowiska, w szczególności

niskoemisyjna

ograniczenie "niskiej emisji

2015-2020

opracowana została
dokumentacja
dotycząca sieci

Budowa sieci gazowej

wodociągowej dla
miejscowości

Wykonanie stacji

Lewiczynek

uzdatniania wody wraz z
siecią wodociągową dla
miejscowości Piotry i
Lewiczynek
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Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowe plany zagospodarowania.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2020
realizowano działania inwestycyjno-budowlane na podstawie obowiązującej zmiany
do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miedzichowo. Zmiana ta została przyjęta uchwałą nr II/9/2014 Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Obowiązuje 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łączna powierzchnia
dla których opracowano plany wynosi 295ha.
Na podstawie obowiązujących w Gminie Miedzichowo przepisów w roku 2020 wydano:
- 117 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 10 decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 144 zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Program współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi
Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest program
współpracy. Roczny program współpracy Gminy Miedzichowo na rok 2020 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty
został przez Radę Gminy w Miedzichowie uchwałą Nr X/75/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Miedzichowo na 2020 rok przeznaczono
kwotę w wysokości 20 000,00 zł.
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Okres realizacji programu trwał od 01 01 2020 r. do 31.12.2020 r.
W roku 2020 Gmina Miedzichowo ogłosiła 1 otwarty konkurs na realizację zadania
publicznego.
Po rozpatrzeniu i wyborze najkorzystniejszych ofert przygotowane zostały dwie umowy,
w oparciu, o które nastąpiła realizacja zadań publicznych. Umowa pierwsza o wsparcie
realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja
rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Miedzichowo” złożonej przez KS Dąb
Bolewice oraz umowa, druga dla zadania pn. „Prowadzenie zajęć z podnoszenia ciężarów dla
dzieci i młodzieży Bolewic i okolic” złożonej przez LKS Budowlani -Całus Umowy zawarto
dnia 28 lutego 2020 roku w Miedzichowie.

KWOTA DOTACJI
NR

NAZWA

OFERTY

ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA NA
ROK 2020

1

Klub Sportowy „Dąb

„Szkolenie w zakresie piłki nożnej

Bolewice”

i organizacja rozgrywek w piłce

18 000,00 zł

nożnej dla mieszkańców Gminy
Miedzichowo”
2

Ludowy Klub

„Prowadzenie zajęć z podnoszenia

Sportowy „Budowlani

ciężarów dla dzieci i młodzieży

– Całus”

Bolewic i okolic”

2 000,00 zł

Po zakończeniu realizacji zadania organizacje złożyły, w terminach określonych umową,
sprawozdanie z jego wykonania. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej zostały zrealizowane zgodnie z planem.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2020 r.
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Wobec powyższego opracowano” Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miedzichowo w 2020 roku”. Program uchwalony został Uchwałą Nr XII/98/2020 Rady
Gminy Miedzichowo w dniu 26 lutego 2020 r.
W/w program powstał, aby, organy administracji publicznej podejmowały działania na rzecz
ochrony

zwierząt,

współdziałając

w

tym

zakresie

z odpowiednimi

instytucjami

i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi polepszając ochronę i opiekę tych zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów
oraz kotów wolno żyjących i zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w gminie Miedzichowo.
Finansowana jest sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych oraz domowych, w celu
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli
zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych.
Na finansowanie zadań realizowanych w ramach programu w roku 2020 wydatkowano
z budżetu jednostki kwotę 43 630,01 zł. Wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu Gminy
Miedzichowo oraz sprawowaniem opieki zajmuję się Schronisko Stowarzyszenie Integracji
Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc” z siedzibą w Posadówku. Wynagrodzenie miesięczne
opiewa na kwotę 2880,00 zł brutto za pobyt i pełne utrzymanie zwierząt w ilości do 12 sztuk.
W przypadku zwiększenia liczby zwierząt koszt pobytu i utrzymania został ustalony na kwotę
8,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę (tj. ponad 12) – stawka dzienna.
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miedzichowo.
Gmina Miedzichowo posiada Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest
z Terenu Gminy Miedzichowo na lata 2013-2017z perspektywą do roku 2032, zatwierdzonych
Uchwałą

Rady

Gminy

Miedzichowo

z

dnia

14

listopada

2007

roku

Nr VIII/64/2007 w sprawie przyjęcia w/w Programu. Został on zaktualizowany
i zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 25 kwietnia
2013 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miedzichowo na lata 2013-2017 z perspektywą do roku
2032”. Zawiera on między innymi inwentaryzację wymienionych wyrobów na terenie Gminy
oraz haromonogram realizacji zadań zmierzających do likwidacji azbestu.
Informacje o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest
w postaci elektronicznej znajdujących się w bazie azbestowej oraz prowadzona jest ewidencja
ankiet azbestowych, które mieszkańcy na bieżąco składają do Gminy.
W roku 2020 Gmina zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miedzichowo”. Zadanie realizowane było z udziałem środków
WFOŚiGW. Dotujący udzielił Gminie dotacji do kwoty 42.000,00 zł na realizację ww. zadania
przy planowanym koszcie zadania – 82.944,00 zł. W wyniku realizacji zadania
76,53 Mg wyrobów zawierających azbest zostało odebranych, przetransportowanych
i unieszkodliwionych a 57,16 Mg wyrobów zawierających azbest zostało zdemontowanych,
przetransportowanych i unieszkodliwionych.
Wykonawcą zadania była firma ECO – POL Sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedzichowo jest podstawowym dokumentem
w zakresie prowadzenia rewitalizacji na terenie gminy.
W ramach Programu wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, zdefiniowano
występujące tam problemy oraz uwzględniono możliwości. Przeprowadzono szczegółową
diagnozę, obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących
na diagnozowanym obszarze. W dokumencie określono wizję obszaru rewitalizacji po
zakończeniu Programu Rewitalizacji, przedstawiono cel i kierunki działań służące eliminacji
oraz ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych i środowiskowych poprzez wskazanie
konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dla których wskazano sposób ich realizacji,
prognozowane rezultaty oraz skutki finansowe. Wskazuje się, że zadania realizowane w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo pozwolą na szeroko rozumianą
aktywizację społeczeństwa, poprzez umożliwienie ubiegania się przez interesariuszy o środki
finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedzichowo.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji
rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie
efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii,

jak

również

redukcja

emisji

gazów

cieplarnianych.

Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę
jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym elementem Planu jest
wyznaczanie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję Gminy
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w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plan składa
się z dwóch zasadniczych części: inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy
Miedzichowo, opierającej się na zużyciu energii i paliw na terenie gminy oraz planu działań,
w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2020 przyczyniające
się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Miedzichowo, jej podmiotom
oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: termomodernizacja
budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
Gmina Miedzichowo, realizując zadania oświatowe, jest organem prowadzącym dla dwóch
szkół podstawowych.
Na terenie Gminy Miedzichowo funkcjonuje także Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina”
w Bolewicach prowadzone przez podmiot prywatny.
W Gminie Miedzichowo w roku 2020:
1.

do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach uczęszczało 228 uczniów;

2.

do Szkoły Podstawowej w Miedzichowie uczęszczało 143 uczniów;

3.

do Przedszkola w Bolewicach uczęszczało łącznie 100 dzieci;

Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe obejmuje wszystkich
uczniów szkół podstawowych.
Łącznie na realizację Programu, poprzez zapewnienie uczniom darmowych podręczników
i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020 wydano kwotę 37.698,54zł.
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Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023.
Program osłonowy Gminy Miedzichowo „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023
stanowi element realizacji celów polityki społecznej oraz kierunków działań wynikających
z Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program

umożliwienia

dożywianie

w

szkołach

dzieci

i

uczniów,

którzy

z różnych powodów, najczęściej od nich nie zależnych, nie mają szansy na spożycie żadnego
posiłku w szkole, w której przebywają znaczna część dnia.

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Narkomanii na rok 2020.
Zgodnie

z

zapisami

ustawy

z

dnia

26

października

1982

r.

o

wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok, który
został przyjęty uchwałą Nr XI/80/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zadania ujęte w tym
Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony
zdrowia, realizowany na terenie gminy Miedzichowo. Do działań związanych z profilaktyką
w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc
rodzinom

w

radzeniu

sobie

z

alkoholizmem

jej

członka

(współuzależnienie).

Zadania określone w Programie na 2020 rok realizowane były w oparciu o stanowisko
Pełnomocnika

Wójta

ds.

Profilaktyki

i

Rozwiązania

Problemów

Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, szkoły oraz współpracę
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Policją.
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W 2020 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało:
− W gastronomii:
o do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 6 podmiotów
o od 4,5 % do 18 % alkoholu: 1 podmiot
o powyżej 18 % alkoholu: 1 podmiot
− W detalu:
o do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 7 podmiotów
o od 4,5 % do 18% alkoholu: 5 podmiotów
o powyżej 18 % alkoholu:

6 podmiotów

W 2020 roku nie wydano żadnych zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Wydatki Programu w roku 2020 stanowiły kwotę 38 641,43 zł, z tego znaczna część została
przeznaczona min. na:
− działalność świetlic środowiskowych- 14 337,01 zł;
− działalność puntu konsultacyjno-informacyjnego – 10 800,00 zł;
− przeprowadzenie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy
dla Gminy Miedzichowo – 3200,0zł;
− Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkolenia
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla członków
stowarzyszeń działających na terenie gminy, dzieci i młodzieży oraz pracowników
socjalnych, pedagogów i nauczycieli- 2932,00zł;
− Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia –
5199,00zł;
− Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – 2173,42zł.
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W 2020 R.
KADENCJA 2018-2023
1.

XII/94/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady 26 lutego 2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku

Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w

Urzędowym Woj.

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

przekazana na stanowisko pracy celem realizacji

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(w części uchylona przez rozstrzygnięcie RIO).

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń

Gminy Miedzichowo.

w

Urzędzie

Wlkp. poz. 1968 oraz

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.

XII/95/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/2016 Rady 26 lutego 2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku

Gminy Miedzichowo z dnia 15 czerwca 2016 roku

Urzędowym Woj.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu

przekazana na stanowisko pracy celem realizacji

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

i wdrożona w życie.

komunalnymi.

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w

Wlkp. poz. 1969 oraz

Urzędzie Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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3.

XII/96/2020

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 26 lutego 2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których

Urzędowym Woj.

zarządcą jest Wójt Gminy Miedzichowo na cele

przekazana na stanowisko pracy celem realizacji

niezwiązane z budową, przebudową, remontem,

(częściowo

utrzymaniem i ochroną tych dróg.

Wlkp.).

Wlkp. poz. 1970 oraz

unieważniona

przez

Wojewodę

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.

XII/97/2020

W sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie 26 lutego 2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku

gminy do kategorii dróg gminnych.

Urzędowym Woj.

Wlkp. poz. 2059 oraz

przekazana na stanowisko pracy celem realizacji
i wdrożona w życie.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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5.

XII/98/2020

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 26 lutego 2020

Określono Program opieki nad zwierzętami

zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

bezdomności

bezdomnymi
zwierząt

oraz
na

zapobiegania

terenie

Gminy

Miedzichowo w 2020 roku”.

zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w roku
2020. Program miał zastosowanie do wszystkich
zwierząt domowych, w szczególności psów i
kotów, w tym wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

6.

XII/99/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 26 lutego 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na

celem realizacji.

okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w

nieruchomość.

Urzędzie Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

7.

XII/100/2020

W

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Prognozy 26 lutego 2020

Dokonano

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo.
Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu
dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
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Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

8.

XII/101/2020

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 26 lutego 2020

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu

Miedzichowo na 2020 rok.

dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

9.

XIII/102/2020

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo 27 maja 2020
wotum zaufania.

Rada Gminy Miedzichowo po odbyciu debaty
nad raportem o stanie gminy udzieliła Wójtowi
Gminy Miedzichowo wotum zaufania. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała
została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji publicznej.
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10.

XIII/103/2020

W

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania 27 maja 2020

Zatwierdzono sprawozdania finansowe wraz z

finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania

sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2019

budżetu za 2019 rok.

rok. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

11.

XIII/104/2020

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo 27 maja 2020

Udzielono

Wójtowi

Gminy

Miedzichowo

absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019
rok. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

12.

XIII/105/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej płatności 27 maja 2020

Uchwała została przekazana wnioskodawcy

bezgotówkowych w urzędzie.

petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
13.

XIII/106/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 marca 2020 27 maja 2020
roku.

Uchwała została przekazana wnioskodawcy
skargi oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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14.

XIII/107/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 27 maja 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia

celem dalszej realizacji, tj. podpisania stosownej

przy ul. Parkowej 18 w Bolewicach.

umowy najmu. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz

umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.
15.

XIII/108/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 27 maja 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul.

celem dalszej realizacji, tj. podpisania stosownej

Parkowej 18 w Bolewicach.

umowy najmu. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

16.

XIII/109/2020

W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2020 Rady 27 maja 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Gminy Miedzichowo z dnia 26 lutego 2020 roku w

celem dalszej realizacji oraz opublikowana

sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Uchwała

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

zarządcą jest Wójt Gminy Miedzichowo na cele

Gminy

niezwiązane z budową, przebudową, remontem,

w Biuletynie Informacji Publicznej.

i

sołectwach

oraz

umieszczona

utrzymaniem i ochroną tych dróg.

47

17.

XIII/110/2020

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 27 maja 2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku

przestrzennego dla części wsi Silna Nowa, gm.

Urzędowym Woj. Wlkp. oraz ogłoszona na

Miedzichowo.

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej. Dokumentacja planistyczna wraz
z uchwałą została również przesłana do
Wojewody celem weryfikacji poprawności.

18.

XIII/111/2020

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 27 maja 2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku

przestrzennego dla działki o nr geod. 148/36, obręb

Urzędowym Woj. Wlkp. oraz ogłoszona na

Pąchy, gm. Miedzichowo.

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej. Dokumentacja planistyczna wraz
z

uchwałą

została

również

przesłana

do Wojewody celem weryfikacji poprawności.
19.

XIII/112/2020

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 27 maja 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

studium

celem

uwarunkowań

zagospodarowania
Miedzichowo.

i

przestrzennego

kierunków
gminy

dalszej

realizacji.

Uchwała

została

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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20.

XIII/113/2020

W

sprawie

miejscowego

przystąpienia
planu

do

sporządzenia 27 maja 2020

zagospodarowania

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy
celem

dalszej

realizacji.

Uchwała

została

przestrzennego dla działki nr geod. 130/2, obręb

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Prądówka, gm. Miedzichowo.

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

21.

XIII/114/2020

W sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 27 maja 2020

Uchwała

została

przekazana

Sekretarzowi

Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2021-2030.

Gminy. Na podstawie uchwały wydane zostało
zarządzenie Wójta Gminy Miedzichowo w
sprawie powołania grupy koordynacyjnej oraz
zespołów programowych do spraw prac nad
opracowaniem

Strategii

Rozwoju

Gminy

Miedzichowo na lata 2021-2030.
22.

XIII/115/2020

W

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Prognozy 27 maja 2020

Dokonano

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została przekazana Pani Skarbnik w celu dalszej
realizacji oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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23.

XIII/116/2020

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 27 maja 2020

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu

Miedzichowo na 2020 rok.

dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

24.

XIII/117/2020

W

sprawie

odwołania

Skarbnika

Gminy 27 maja 2020

Uchwała została przekazana Skarbnikowi Gminy
oraz do akt osobowych. Uchwała została

Miedzichowo.

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
25.

XIII/118/2020

W

sprawie

powołania

Skarbnika

Gminy 27 maja 2020

Miedzichowo.

Uchwała została przekazana Skarbnikowi Gminy
oraz do akt osobowych. Uchwała została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

26.

XIV/119/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu 1 lipca 2020
zdrowia i życia”.

Uchwała została przekazana wnioskodawcy
petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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27.

XIV/120/2020

W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 1 lipca 2020

Uchwała została wdrożona w życie i ma

w gminie Miedzichowo na rok szkolny 2020/2021.

zastosowanie do umów zawieranych od dnia
01.09.2020 r. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

28.

29.

XIV/121/2020

XIV/122/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XIX/176/2017 Rady 1 lipca 2020
Gminy Miedzichowo z dnia 22 marca 2017 roku w
sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
W sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/2016 Rady 1 lipca 2020

Uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem

Gminy Miedzichowo z dnia 15 czerwca 2016 roku

Wojewody Wielkopolskiego.

w

sprawie

przyjęcia

regulaminu

Wojewody Wielkopolskiego.

Uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem

utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Miedzichowo
zmienionej uchwałą nr XIX/175/2017 Rady Gminy
Miedzichowo z dnia 22 marca 2017 roku oraz
zmienionej uchwałą nr XXIV/214/2017 z dnia 8
listopada 2017 roku.
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30.

31.

XIV/123/2020

XIV/124/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XI/83/2019 Rady 1 lipca 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w

celem dalszej realizacji oraz opublikowana

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie

gminy Miedzichowo.

Informacji Publicznej.

W sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów 1 lipca 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na

celem dalszej realizacji oraz opublikowana w

których znajdują się domki letniskowe lub które są

Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została

–

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie

wykorzystywane
wypoczynkowe

32.

XIV/125/2020

na

cele

położone

rekreacyjno

na

terenie

Miedzichowo.

Informacji Publicznej.

W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu 1 lipca 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

celem dalszej realizacji oraz opublikowana

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została

których znajdują się domki letniskowe, lub innych

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

nieruchomości

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie

wykorzystywanych

rekreacyjno-wypoczynkowe,

na

cele

wykorzystywanych

Informacji Publicznej.

jedynie przez część roku.
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33.

XIV/126/2020

W sprawie zwolnienia w części z opłaty za 1 lipca 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

celem dalszej realizacji oraz opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

34.

XIV/127/2020

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 1 lipca 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

miejscowego

zagospodarowania

celem dalszej realizacji oraz opublikowana

przestrzennego dla działek o nr geod. 120/5 oraz

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została

117/2, obręb Bolewicko, gm. Miedzichowo.

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

planu

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
35.

XIV/128/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej Gminy Miedzichowo.

Prognozy 1 lipca 2020

Dokonano

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została przekazana Pani Skarbnik w celu dalszej
realizacji oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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36.

XIV/129/2020

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 1 lipca 2020

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu

Miedzichowo na 2020 rok.

dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

37.

XV/130/2020

w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej 23 września 2020

Uchwała została przekazana wnioskodawcy

zmiany przepisów prawa miejscowego.

petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
38.

39.

XV/131/2020

XV/132/2020

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2007 Rady 23 września 2020

Uchwała

Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 r. w

Publikacja Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2020 r. poz. 7263

sprawie

– stwierdzono nieważność uchwały Kolegium

zwolnienia

z

płatności

podatku

od

w

trakcie

bieżącej

realizacji.

nieruchomości.

RIO.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 23 września 2020

Uchwała

nieruchomości.

Publikacja Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2020 r. poz.
7264.

w

trakcie

Uchwała

zacznie

bieżącej

realizacji.

obowiązywać

od

1 stycznia 2021 r.
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40.

XV/133/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/2016 Rady 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Gminy Miedzichowo z dnia 15 czerwca 2016 roku

celem dalszej realizacji oraz opublikowana

w

w

sprawie

czystości

przyjęcia
i

porządku

regulaminu
na

utrzymania

terenie

Gminy

Dzienniku

Woj.

Wlkp.

Została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy

Miedzichowo.

Urzędowym

i

sołectwach

oraz

umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.
41.

42.

XV/134/2020

XV/135/2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/176/2017 Rady 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Gminy Miedzichowo z dnia 22 marca 2017 roku w

celem dalszej realizacji oraz opublikowana w

sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu

Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została

świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

komunalnych od właścicieli

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie

nieruchomości

i

zagospodarowania tych odpadów.

Informacji Publicznej.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

celem dalszej realizacji oraz opublikowana

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została

Gminy Miedzichowo.

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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43.

XV/136/2020

w sprawie zwolnienia z części opłaty
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

za 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy
celem dalszej realizacji oraz opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

44.

XV/137/2020

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

drzewa uznanego za pomnik przyrody.

celem dalszej realizacji oraz opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

45.

XV/138/2020

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

zagospodarowania

celem dalszej realizacji oraz została ogłoszona na

przestrzennego dla części wsi Jabłonka Stara, gm.

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

Miedzichowo.

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji

miejscowego

planu

Publicznej.
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46.

47.

XV/139/2020

XV/140/2020

w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie w trybie 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego

celem dalszej realizacji. Została podpisana

położonego w miejscowości Miedzichowo przy ul.

umowa

Poznańskiej 36.

obowiązywania.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

bezprzetargowym

celem

umowy

dzierżawy

gruntu

położonego w miejscowości Prądówka gmina

z

najemcą

na

przygotowania

kolejny

stosownej

okres

umowy

dzierżawy.

Miedzichowo.
48.

XV/141/2020

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie 23 września 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy.

wsi Bolewice.

Została wprowadzona do systemu umożliwiając
w ten sposób posługiwanie się nazwą nowo
powstałej ulicy m.in. w celach meldunkowych.

49.

XV/142/2020

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Prognozy 23 września 2020

Dokonano

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została przekazana Pani Skarbnik w celu dalszej
realizacji oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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50.

XV/143/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 23 września 2020

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu

Miedzichowo na 2020 rok.

dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

51.

XVI/144/2020

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Prognozy 16
2020

października Dokonano
Finansowej

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została przekazana Pani Skarbnik w celu dalszej
realizacji oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
52.

XVI/145/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 16
Miedzichowo na 2020 rok.

2020

października Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu
dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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53.

XVII/146/2020

w sprawie nadania imienia świetlicy wiejskiej w 18 listopada 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Bolewicach.

celem realizacji i ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

54.

XVII/147/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XI/84/2019 Rady 18 listopada 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w

celem dalszej realizacji oraz opublikowana w

sprawie wyboru metody ustalania opłaty za

Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Została

gospodarowanie

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

odpadami

komunalnymi

oraz

ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej. Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

55.

XVII/148/2020

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 18 listopada 2020

Zawiadomienie organu nadzoru o wszczęciu

Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz

postępowania

podmiotami o których mowa w Art.3 ustawy z 24

stwierdzenia nieważności uchwały w zakresie

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

rozdziału 8.

nadzorczego

w

sprawie

i o wolontariacie na 2021 rok.

59

56.

XVII/149/2020

w sprawie zgłoszenia sołectwa do udziału w 18 listopada 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

celem dalszej realizacji i została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

57.

XVII/150/2020

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju z Planem 18 listopada 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Lokalnego Rozwoju Gminy Miedzichowo 2021-

celem dalszej realizacji i została ogłoszona na

2030”.

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2021 r.

58.

XVII/151/2020

w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu 18 listopada 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

celem dalszej realizacji i została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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59.

XVII/152/2020

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 18 listopada 2020

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Dokonano

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została przekazana Pani Skarbnik w celu dalszej
realizacji oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

60.

XVII/153/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 18 listopada 2020

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu

Miedzichowo na 2020 rok.

dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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61.

XVIII/154/2020

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy i 18 grudnia 2020

Zatwierdzono plan pracy na 2021 rok:

Komisji na 2021 rok.

1.1 Rady Gminy stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały;
1.2 Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr
2 do uchwały;
1.3 Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
1.4 Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych
stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
1.5

Komisji

Skarg,

Wniosków

i

Petycji

stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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62.

XVIII/155/2020

w

sprawie

Profilaktyki

przyjęcia
i

Gminnego

Rozwiązywania

Programu 18 grudnia 2020
Problemów

Przyjęto

Gminny

program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałania

Narkomanii

w

Gminie

na 2021 rok.

Miedzichowo na rok 2021 - stanowiący załącznik
do uchwały.
Cele programu:
1.

Zapobieganie

powstawaniu

nowych

problemów alkoholowych oraz zmniejszanie
aktualnie istniejących.
2. Zmniejszanie naruszania prawa przez osoby
dotknięte przez alkohol.
3. Zwiększanie wiedzy młodzieży i dorosłych
w zakresie problemów alkoholowych.
4.

Przedstawienie

młodzieży

negatywnych

skutków wynikających z problemów uzależnienia
od alkoholu.
5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych

z

używaniem

substancji

psychoaktywnych.
63

Program

określa

zadania

związane

z prowadzeniem profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkotykowych wyznaczone ustawą o
przeciwdziałaniu narkomanii.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
63.

XVIII/156/2020

w sprawie ustalenia gminnych kryteriów w 18 grudnia 2020

Uchwała została przekazana Dyrektorom szkół

postępowaniu

w celu wdrożenia w życie.

2021/2022

rekrutacyjnym
do

na

oddziałów

rok

szkolny

przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na
drugim

etapie

postępowania

rekrutacyjnego,

przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia

dokumentów

niezbędnych

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

do

potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
64.

XVIII/157/2020

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w 18 grudnia 2020

Uchwała została przekazana Dyrektorom szkół

postępowaniu

w celu wdrożenia w życie.

rekrutacyjnym

na

rok

szkolny

2021/2022 do pierwszych klas szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miedzichowo.

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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65.

XVIII/158/2020

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla 18 grudnia 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

przedsiębiorców na terenie Gminy Miedzichowo.

celem wdrożenia w życie.
Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Woj. Wielkopolskiego Poz. 10021 oraz ogłoszona
na

tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy,

sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
66.

XVIII/159/2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady 18 grudnia 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2020 roku

celem dalszej realizacji.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w Art.3 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

i o wolontariacie na 2021 rok.
67.

XVIII/160/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 18 grudnia 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

miejscowego

zagospodarowania

celem dalszej realizacji oraz została ogłoszona na

przestrzennego dla dz. nr geod. 1339/10, 1339/12

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

oraz 1339/24, obręb Bolewice, gm. Miedzichowo.

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji

planu

Publicznej.
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68.

XVIII/161/2020

w

sprawie

utworzenia

związku

powiatowo- 18 grudnia 2020

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Uchwała

została przekazana do Starostwa

Powiatowego w Poznaniu, które odpowiedzialne
jest za proces tworzenia Związku PowiatowoGminnego

„Wielkopolski

Transport

Regionalny”.
69.

XVIII/162/2020

w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo- 18 grudnia 2020

Uchwała

została przekazana do Starostwa

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Powiatowego w Poznaniu, które odpowiedzialne
jest za proces tworzenia Związku PowiatowoGminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

70.

XVIII/163/2020

w sprawie wyborów

uzupełniających

sołectwa Szklarka Trzcielska.

sołtysa 18 grudnia 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy
celem

jej

wykonania

tj.

przeprowadzenia

wyborów w sołectwie Szklarka Trzcielska.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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71.

XVIII/164/2020

w

sprawie

zwolnienia

Gminnego

Zakładu 18 grudnia 2020

Zwolnienie Gminnego Zakładu Komunalnego

Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z

z

obowiązku

wpłaty

do

budżetu

Gminy

obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki

Miedzichowo nadwyżki środków obrotowych,

środków obrotowych.

ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za
2020 rok. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

72.

XVIII/165/2020

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 18 grudnia 2020

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Dokonano

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została przekazana Pani Skarbnik w celu dalszej
realizacji oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
73.

XVIII/166/2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 18 grudnia 2020

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu

Miedzichowo na 2020 r.

dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
67

74.

XVIII/167/2020

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 18 grudnia 2020

Uchwalono wykaz zadań, na które wydatki nie

upływem roku budżetowego 2020.

wygasają z upływem roku budżetowego 2020
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały. Uchwalono plan finansowy wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego
2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały. Środki finansowe na wydatki ujęte
w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym
subkoncie podstawowego rachunku budżetu
gminy. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

75.

XVIII/168/2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 18 grudnia 2020

Dokonano

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Finansowej

Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została przekazana Pani Skarbnik w celu dalszej
realizacji oraz przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
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76.

XVIII/169/2020

w

sprawie

uchwały

budżetowej

Gminy 18 grudnia 2020

Miedzichowo na 2021.

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w celu
dalszej realizacji oraz przesłana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności
z prawem. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

77.

XIX/170/202

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 30 grudnia 2020

Uchwała została przekazana na stanowisko pracy

Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz

w

podmiotami o których mowa w Art.3 ustawy z 24

podpisania będzie ogłoszenie konkursu ofert na

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

i o wolontariacie na 2021 rok.

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

celu

wykorzystania.

Urzędzie

Gminy

i

Następstwem

sołectwach

jej

oraz

umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Miedzichowo zwraca się do Rady Gminy Miedzichowo o udzielenie wotum zaufania
na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym.
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