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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 czwarty i stanowi podsumowanie działalności samorządu
gminnego w roku poprzednim. Zawiera przede wszystkim realizację polityk, programów,
strategii oraz uchwał Rady Gminy za rok 2021 rok.
Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Przygotowany został na
podstawie danych przekazanych przez pracowników
organizacyjne

i

stanowi

zestawienie

Urzędu Gminy

najważniejszych

danych

oraz jednostki
o

samorządzie.

Celem przygotowania niniejszego raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną, z uwzględnieniem najważniejszych aspektów funkcjonowania Gminy
Miedzichowo.
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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 znajduje się w Miedzichowie położonym
w odległości 19 km od Nowego Tomyśla i 81 km od Poznania.

Położenie Gminy:

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.
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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

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.
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Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w gminie Miedzichowo
według stanu na dzień 31.12.2021 r.
Mieszkańcy

Miejscowość

Ulica
stali

BŁAKI
BOLEWICE

czasowi

aktualni

27

27

KLONOWA

7

7

KRÓTKA

15

15

KS. ANTONIEGO KACZMARKA

18

18

LEŚNA

124

MŁYŃSKA

136

NOWA

146

ODBUDOWA

7

131
136

3

23

149
23

OSIEDLE LEŚNE

115

1

116

PARKOWA

119

1

120

POLNA

71

RZEMIEŚLNICZA

87

SADOWA

13

71
1

88
13

SPORTOWA

261

3

264

SZKOLNA

426

11

437

ŚWIEBODZIŃSKA

193

8

201

TYLNA

125

4

129

WIŚNIOWA

23

3

26

WYPOCZYNKOWA

30

2

32

ŻYTNIA

32

2

34

1964

46

2010

155

2

157

Razem
BOLEWICKO
GLINKI

3

3

GRUDNA

205

3

208

JABŁONKA STARA

168

1

169

LEŚNY FOLWARK

12

LEWICZYNEK

82

LUBIEŃ

42

ŁĘCZNO

47

MIEDZICHOWO

AKACJOWA

12
2

84
42

1

48

30

30

BOCZNA

4

4

KASZTANOWA

9

KRÓTKA

1

23

10
23

Mieszkańcy

Miejscowość

ulica
stali

czasowi

aktualni
1

KWIATOWA

23

24

LEŚNA

20

20

ŁĄKOWA

19

19

6

OGRODOWA

5

OSIEDLOWA

38

POLNA

13

POZNAŃSKA

121

5
1

39
13

3

124

RZECZNA

8

8

SZKOLNA

30

30

SZPARAGOWA

10

10

WARSZAWSKA

14

14

WIKLINOWA

16

16

ZBĄSZYŃSKA

29

2

31

412

8

420

PĄCHY

18

1

19

PIOTRY

53

2

55

PRĄDÓWKA

88

6

94

SĘPOLNO

20

SILNA NOWA

53

3

56

SMOLARNIA

1

3

4

121

1

122

38

1

39

18

2

20

89

2

91

26

4

30

100

4

104

22

1

23

3764

93

-

Razem

STARY FOLWARK
SZKLARKA
TRZCIELSKA
TOCZEŃ
TRZCIELODBUDOWA
WĘGIELNIA
ZACHODZKO
ZAWADA
Razem
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Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 3857

Liczba mieszkańców ogółem w gminie w roku 2019- 3793
Liczba mieszkańców ogółem w gminie w roku 2020- 3821 ( wzrost o 28 osób)
Liczba mieszkańców ogółem w gminie w roku 2021- 3857 (wzrost o 36 osób)
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Ludność w Gminie Miedzichowo wg płci przedstawiała się na dzień 31.12.2021 r.
następująco:
Mężczyźni
Lp.

Ogółem

Kobiety

Wiek

1

0-2

75

62

137

2

3

28

25

53

3

4-5

45

48

93

4

6

28

31

59

5

7

28

13

41

6

8-12

115

113

228

7

13-15

68

69

137

8

16-17

41

39

80

9

18

12

13

25

10

19-65

1261

1203

2464

222

318

540

11

pow.66

Razem: 1923

Razem: 1934

Razem: 3857

Porównanie dot. liczby urodzeń i zgonów w gminie

RODZAJ ZDARZENIA

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

Liczba urodzeń

50

47

52

36

Liczba zgonów

43

35

46

62

8

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 rok

1. 11.02.2021 zostało podpisane porozumienie 14 gmin i 3 powiatów w sprawie
konieczności utworzenia Zintegrowanych Obszarów Inwestycyjnych Zachodniej
części Województwa Wielkopolskiego.
2. Pozytywnie zostały ocenione wnioski w ramach naboru przez LGD KOLD na
infrastrukturę kulturalną i turystyczną.
•

„Projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo” –
całkowita wartość projektu: 125.302,50 PLN brutto , dofinansowanie 63,63 %.

•

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolewicach jako Centrum Kultury” – całkowita
wartość projektu: 183.350,80 PLN brutto, koszty kwalifikowane 149.065,69 PLN,
dofinansowanie 63,63%.
W/w projekty zostały w toku 2021 całkowicie wykonane.

3. Pozytywnie rozpatrzono wniosek na budowę wodociągu Grudna-Błaki-Lewiczynek
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 000 000,00 zł
4. Przeprowadzono czyszczenie stawu na ul. Leśnej w Bolewicach polegające na
usunięciu roślin porastających zbiornik. Koszt tych prac to ok. 5 500,00 zł brutto.
Prace zostaną ponowione w okresie jesiennym.
5. Oczyszczony został rów melioracyjny w miejscowości Bolewice przy tzw. „ul.
Kasztanowej” oraz częściowo utwardzona została tam nawierzchnia drogowa. Koszt
prac to 13 000,00 zł netto.
6. W Urzędzie Gminy wprowadzono możliwość płatności bezgotówkowych.
7. Wykonano remont drogi ul. Kasztanowej w Bolewicach wraz z oczyszczeniem
przylegającego rowu melioracyjnego. Koszt robót wyniósł 18 450,00 zł brutto.
8. Zlecono prace geodezyjne w miejscowości Łęczno w celu uregulowania granic drogi
gminnej. Koszt to 4 800,00 zł. Podpisano porozumienie z firmą ELBUD Sp. z o.o.
z Warszawy dotyczące korzystania z dróg gminnych w związku z poruszaniem się
pojazdów obsługujących budowę linii energetycznej. Porozumienie dotyczy dwóch
dróg w miejscowości Pąchy i Piotry. W podpisanym dokumencie firma deklaruje
naprawę dróg i odpowiedzialność za ich uszkodzenie. Prace będą prowadzone do 2023
roku.
9. Projekt pn" Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczynku" otrzymał
dofinansowanie w wysokości 20.000,00 PLN.
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10. Przeprowadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy i budynku komunalnego
w Miedzichowie. Wartość zadania to 927 663,25 zł.
11. 15.06.2021 powołano Gminną Miedzichowską Spółkę Wodną z siedzibą w
Miedzichowie.
12. Zakupiono i zamontowano podnośnik dla osób z niepełnosprawnością przy schodach
budynku Urzędu Gminy Miedzichowo ze środków PFRON. Przyznana kwota
dofinansowania to 19.338,47 PLN
13. Wykonano:
- remont dachu budynku gospodarczego w Miedzichowie przy ul. Poznańskiej 17
(koszt: 19.000,00 zł netto),
- odmalowano klatkę schodową w budynku komunalnym w Bolewicach przy ul.
Szkolnej 75A (koszt: 5.960,00 zł netto),
- naprawiono schody i część chodnika przy wejściu do lokalu mieszkalnego w
Bolewicach przy ul. Sportowej 24a (koszt: 1.200,00 zł netto),
- roboty gazowe, celem podłączenia lokalu mieszkalnego w Bolewicach przy ul.
Sportowej 24a do sieci gazowej, a tym samym rozwiązano umowę dzierżawy zbiornika
na gaz (łączny koszt robót: ok. 12.400,00 zł),
- wykonano przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych w czterech budynkach
gminnych w Bolewicach, Grudnej, Jabłonce Starej i Lewiczynku.
14. Przebudowano drogę w Piotrach. Wartość inwestycji to ponad 325 000,00 zł, z czego
kwota 300 000,00 zł, pochodziła z dotacji celowej otrzymanej od Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu.
15. Przedłużone zostało powierzenie stanowiska Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Bolewicach pani Hannie Kaczmarek.od 1 września 2021 r.
do 31 sierpnia 2026 r.
16. Wykonana została fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy. Łączny koszt prac to
109 470,00zł.
17. Zakończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciel Odbudowa –
Prądówka. Wykonawcą robót była firma INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.
komandytowo-akcyjna. Wartość inwestycji to 315 519,60 zł, z czego kwota 224 125,00
pochodziła z dotacji celowej otrzymanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
18. Wykonano prace modernizacyjne na boisku sportowym w Bolewicach m.in. wymiana
instalacji elektrycznej, założenie monitoringu, wymiana oświetlenia, ułożenie
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światłowodu, przebudowa sceny, wykonanie trybun, piłkochwyty.
Koszt prac wyniósł 399 109,65zł.
19. Zrealizowano projekt: „Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez
opracowanie i wydanie przewodnika po gminie Miedzichowo – „ Gmina Miedzichowo.
Ukryj się w przyrodzie!” Koszt 11 108,00zł z czego 7 776,00zł stanowiła dotacja
WFOŚiGW.
20. Zrealizowano projekt dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miedzichowo. Koszt 30 153,00zł, dotacja WFOŚiGW 10.841,12zł.
21. Zrealizowano projekt dotyczący budowy placu zabaw w Bolewicach – z wikliną w
tle. Koszt zadania 87 294,55zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego 50 000,00zł.
22. Pozytywnie zostały zweryfikowane wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego
Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na zadania:
•

„Budowa dróg gminnych w miejscowości Bolewice” – Całkowita wartość
inwestycji 3.000.000,00 PLN , wkład własny 5%;

•

„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Jabłonce Starej” – Całkowita
wartość inwestycji 600.000,00 PLN, wkład własny 10%

•

„Przebudowa dróg gminnych Miedzichowo, Łęczno – Toczeń” – Całkowita wartość
inwestycji 2.500.000,00 PLN, wkład własny 5 %.

•

1 200 000,00 PLN na realizację projektów związanych z gospodarką wodnościekową z podziałem: 300 000,00 zł na wodociągi i 900 000,00 zł na kanalizację.
Podział środków pomiędzy samorządy uwarunkowany był wskaźnikami
zwodociągowania i skanalizowania. Nowe inwestycje z wykorzystaniem tych
środków mają podnieść jakość i standard życia mieszkańców.

23. 02.10.2021 w Grudnej odbyła się impreza plenerowa pn. „Konie i Powozy Szlakiem
Wikliny”.
24. 11.11.2021 odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej wydarzenia z 1941 roku w
Bolewicku.
25. 12.12.2021 odbył się festyn charytatywny ,,Kolędujemy dla Mai”, podczas którego
zebrano kwotę 31.100,91zł.
Oprócz w/w działań na szczególną uwagę zasługują dwa nowe projekty : szlak wikliny oraz
Punkt Konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze.
Szlak Wikliny to projekt Gminy Miedzichowo zrealizowany przy współpracy Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu, Gminy Nowy Tomyśl, Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu, współfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa
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Wielkopolskiego. Zarys szlaku oraz najważniejsze założenia zostały realizowane w oparciu
o opracowanie pt. „Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Wikliny
i koncepcja reorganizacji systemu”, którego autorem jest wybitny specjalista w dziedzinie
turystyki kulturowej – pan Armin Mikos v. Rohrscheidt.
Głównym celem całego projektu jest zaprezentowanie dziedzictwa i żywych tradycji
regionu nowotomyskiego związanych z rzemiosłem plecionkarskim oraz wikliniarstwem, czyli
uprawą i przetwórstwem wikliny, jako specyfiki tego regionu, stanowiącej o jego wyjątkowej
atrakcyjności turystycznej. Dopełnieniem walorów turystycznych i kulturowych jakie skrywa
w sobie kolebka polskiej wikliny są niekończące się lasy Miedzichowskiego Parku
Krajobrazowego i obszarów Natura 2000, przez które przebiega trasa Szlaku Wikliny. Wysoką
jakość merytoryczną realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych zapewnia Muzeum
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które współprojektuje,
koordynuje i nadzoruje prowadzoną na szlaku działalność merytoryczną. O potencjale „Szlaku
Wikliny” świadczy m.in. jego położenie przy połączeniach drogowych i kolejowych na linii
Warszawa – Poznań – Berlin. Co równie istotne, podróże szlakiem to w dużej mierze aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu, z dala od skupisk ludzkich, co miało szczególne znaczenie
w dobie pandemii.
Szlak Wikliny to ponad 100 km trasa rowerowa, edukacyjno-turystyczna zawierająca
17 ciekawych punktów na szlaku oraz 27 punktów wartych zobaczenia w Gminie Miedzichowo
oraz Gminie Nowy Tomyśl, zlokalizowanymi w pobliżu trasy głównej Szlaku. Wyznaczone
zostały pierwotnie 3 trasy pieszo-rowerowe MTB, z częściowo utwardzonymi drogami,
a docelowo powstanie ich aż 15.
Pomysłodawcą Szlaku Wikliny jest Wójt Gminy Miedzichowo.Honorowy patronat nad
projektem sprawuje Starosta Nowotomyski.
Patronatami medialnymi projekt objęli: TVP 3 Poznań, Głos Wielkopolski, portal
naszemiasto.pl.
Projekt ma charakter otwarty, każdy rzemieślnik, restaurator, agroturysta czy przedsiębiorca
może dołączyć i stać się częścią Szlaku Wikliny.
W przeciągu 6 miesięcy zrealizowano następujące działania:
•

wytyczono oraz w pełni oznakowano trasę główną Szlaku Wikliny o długości 116 km
zawierającą 17 punktów na szlaku oraz 27 punktów wartych zobaczenia,
zlokalizowanych w pobliżu trasy głównej,
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•

stworzono film reklamowy, dostępny na platformie YouTube, na kanale Szlak Wikliny
oraz spot reklamowy, który został zaprezentowany w programie TVP 3 Poznań „Witaj
Wielkopolsko”,

•

uruchomiono stronę internetową: www.szlakwikliny.pl,

•

stworzone zostały materiały promocyjne oraz materiały poligraficzne z mapą szlaku
oraz opisem punktów,

•

zorganizowano otwarcie wystawy stałej na „Szlaku Wikliny” w Skansenie Dymarki
Miedzichowskie,

•

zorganizowano plenerowy pokaz filmu „Szlak Wikliny – Zapleciona przygoda”,

•

zorganizowano plenerową imprezę pt. „Konie i powozy Szlakiem Wikliny”, promującą
przebieg trasy szlaku.

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Miedzichowo a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu z dniem 1 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy
zaczął działać Punkt Konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”.

LP. NAZWA
CZAS
1

LICZBA
PRACY 660

PUNKTU

OPIS
Punkt

otwarty

jest

od

poniedziałku

do

piątku,

w godzinach: 10.00-15.00

(W GODZINACH)
2

UDZIELONE

84

Konsultacje telefoniczne oraz bezpośrednie spotkania

KONSULTACJE
ZŁOŻONE WNIOSKI 12

Wniosek - podstawowy poziom dofinansowania

ZA
3

POŚREDNICTWEM
PUNKTU
KONSULTACYJNEGO
3

4

ZORGANIZOWANE
SPOTKANIA

1. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców o punkcie
konsultacyjno-informacyjnym oraz o zasadach programu
Czyste_Powietrze.
2. Projekcja webinarium #AkademiaCzystegoPowietrza
3. Przedstawienie zasad programu oraz analiza "krok po
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kroku" procesu pozyskiwania dotacji z wyjaśnieniem
prawidłowego wypełniania wniosku

2300

250 broszur, 250 ulotek zwykłych, 1700 ulotek prasowych
przekazanych do punktów najczęściej odwiedzanych przez

INFORMACJE
5

O DYSTRYBUCJI
MATERIAŁÓW
INFORMACYJNYCH

mieszkańców

Gminy:

sklepy,

poczta,

sołtys

danej

miejscowości należącej do Gminy, materiały rozdawane
również na imprezach organizowanych przez Urząd Gminy
(np. dożynki). 100 ulotek prasowych przekazanych za
spotkaniu z mieszkańcami Gminy. Materiały dostępne są
również

w

punkcie

konsultacyjno-informacyjnym

zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Miedzichowo.

6

POZOSTAŁE

Utworzenie zakładki Czyste Powietrze na stronie internetowej Urzędu,

DZIAŁANIA

przekazywanie informacji o zasadach programu i zachodzących zmianach za

EDUKACYJNE I

pomocą facebooka i strony internetowej, stoisko promocyjne "Czyste

INFORMACYJNE

Powietrze" na dożynkach gminnych
Punkt konsultacyjno-informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem.
Mieszkańcy chętnie korzystali z porad oraz pomocy przy wypełnianiu

7

OCENA

wniosków. Często korzystali również z konsultacji telefonicznych.

REALIZACJI

W wyniku podjętych działań większość mieszkańców świadoma jest szkód

ZADAŃ I

jakie wyrządza palenie w tzw. "kopciuchach" oraz jakie zagrożenia i skutki

OSIĄGNIĘTE

wywołuje zatruwanie powietrza przez SMOG. Podejmują kroki zmierzające

EFEKTY

do zmiany jakości powietrza i duża część przymierza się do wymiany
pieców. Biorąc pod uwagę liczby - 12 wniosków to wciąż mało, w stosunku
do liczby gospodarstw domowych na terenie Gminy.
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FINANSE GMINY
BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE
Budżet Gminy Miedzichowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedzichowo
Nr XVIII/169/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w kwotach:
- dochody – 20.269.043,00 zł
- wydatki – 20.002.815,71 zł
Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżkę budżetu w wysokości
266.227,29 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu obligacji.

W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy
i zarządzeń Wójta Gminy Miedzichowo.
Zmiany na podstawie uchwał dotyczyły dochodów własnych gminy (subwencji oświatowej,
dobrowolnych wpłat, wpływów z różnych dochodów i opłat, odsetek, podatków, wpływów
z czynszu, dotacji z funduszy celowych). Natomiast zwiększenia wydatków budżetowych
dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne
wprowadzane do realizacji w trakcie roku.
Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły dochodów własnych
i zleconych do realizacji przez Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze,
z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, zasiłki i pomoc w naturze,
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,

Budżet po zmianach wyniósł:
- dochody – 28.030.161,24 zł (zwiększono o 7.761.118,24 zł wzrost o 38,29%),
- wydatki – 29.951.893,89 zł (zwiększono o 9.949.078,18 zł wzrost o 49,74%),
- planowany deficyt w wysokości – 1.921.732,65 zł.
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Dochody

Wydatki

Nadwyżka

01.01.2021

20.269.043,00

20.002.815,71

266.227,71

31.12.2021

28.030.161,24

29.951.893,89

zmiana

+7.761.118,24

+9.953.159,86

Deficyt

-1.921.732,65

DOCHODY GMINY MIEDZICHOWO ZA 2021 ROK

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 30.841.274,36 zł to jest na poziomie 110,03
% planu rocznego.
Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.
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l.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie 2021

%

Udział

w dochodach

1.

2.

Dochody ogółem

4.

5.

30.841.274,36

100,00

I

Dochody bieżące:

27.074.340,77

87,79

1.

Dochody własne

14.604.231,48

53.94

Dochody podatkowe

9.215.123.86

63,10

tym podatek od nieruchomości

4.615.557,87

50,09

Udział w dochodach budżetu państwa

3.020.498,23

20,68

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

2.843.936,00

94,15

b) podatek dochodowy od osób prawnych

176.562,23

5,85

.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 48.646,39

0,33

administracji rządowej

2.

3.

Pozostałe

2.319.963,00

15,89

Subwencja ogólna w tym:

4.905.485,00

18,12

Część oświatowa

3.777.854,00

78,66

Cześć wyrównawcza

1.127.631,00

21,34

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 7.564.624,29

27,94

bieżące i zlecone z zakresu administracji rządowej
II

Dochody majątkowe

3.766.933,59

12,21
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Dochody Własne

Subwencje Ogólne

Dotacje Celowe

dochody

14.604.231,48

4.905.485,00

7.564.624,29

% udział

53,94

18,12

27,94
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2019

2020

2021

Plan

21.999.532,76

23.057.130,32

28.030.161,24

Wykonanie

22.262.489,97

24.552.252,70

30.841.274,36

w tym majątkowe

1.694.202,14

1.836.799,80

3.766.933,59

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości – 24.092.082,85 zł to jest na poziomie
93.11% planu rocznego. Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:
L.p. Wyszczególnienie

Wykonanie 2021 rok

Udział
w wydatkach ogółem
(%)

1.

2.

Wydatki ogółem

4.

5.

27.004.334,12

100,00

I

Wydatki bieżące

22.395.649,82

83,93

1.

Dotacje

3.150.973,00

14,07

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7.504.467,64

33,51

3.

Wydatki na świadczenia społeczne

6.655.914,65

29,72

4.

Wydatki na obsługę długu

14.911,93

0,07

5.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu 283.371,99

1,26

Sołeckiego
6.

Pozostałe wydatki bieżące

4.786.010,61

21,37

II

Wydatki majątkowe

4.608.684,30

17,07

19

Plan

Wykonanie

Struktura

Wydatki bieżące

23.692.181,51

22.395.649,82

94,53

Wydatki majątkowe

6.259.712,38

4.608.684,30

73,63
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Kwota wykonania
Wydatki bieżące

22.395.649,82

Dotacje

3.150.973,00

Wynagrodzenia z pochodnymi

7.504.467,64

Wydatki na świadczenia społeczne

6.655.914,65

Wydatki na obsługę długu

14.911,93

Wydatki realizowane w ramach Funduszu 283.371,99
Sołeckiego
Pozostałe wydatki

4.786.010,61

Porównawcze zestawienie wydatków Gminy w latach 2019-2021 przedstawia poniższy
wykres.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
MIEDZICHOWO
W LATACH 2019-2021
35000000
30000000
25000000
20000000

Plan
wykonanie

15000000

w tym majątkowe

10000000
5000000
0
2019

2020

2021

21

2019

2020

2021

Plan

23.583.012,17

25.874.051,58

29.951.893,89

wykonanie

22.372.401,12

24.092.082,85

27.004.334,12

w tym majątkowe

3.645.056,09

4.248.741,92

4.608.684,30

W 2021 roku Gmina realizowała wydatki w ramach programów i projektów finansowanych
z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz innych środków
pochodzących z źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 333.129,00 zł
(realizacja projektów – „Projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie
Miedzichowo”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolewicach jako Centrum Kultury”).

Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:

1. OŚWIATA I WYCHOWANIE
(dział 801, rozdział 75085 i rozdział szkolne schronisko 85417) w kwocie
7.740.582,74 zł. to jest 34,56% wydatków bieżących.
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Źródłem finansowania tych działalności były:
− subwencja oświatowa w kwocie 3.777.854,00 zł. (48,80 % wydatków
oświatowych)
− dotacje z budżetu państwa w kwocie 322.199,28 zł. (4,16% wydatków
oświatowych)
− środki własne Gminy w kwocie 3.640.529,46 zł. (47,04% wydatków
oświatowych)
2. POMOC SPOŁECZNA
(dział 852) w kwocie 922.140,88 zł to jest 4,11%wydatków bieżących.
Źródłem finansowania tych działalności były:
− dotacje z budżetu państwa w kwocie 423.841,30 zł.
− środki własne Gminy w kwocie 498.299,58 zł

3. RODZINA (dział 855) w kwocie 6.393.995,52 zł to jest 28,55 % wydatków bieżących.
PRZYCHODY
W 2021 roku Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań.
ROZCHODY
W 2021 roku Gmina dokonała spłat zobowiązań w kwocie 354.081,68 z tego:
- dokonała wykupu obligacji w wysokości 300.000,00 zł,
- dokonała spłaty należnych rat pożyczki Jessica2 w wysokości 54.081,68 zł.
NADWYŻKA
Rok 2021 Ogółem budżet zamknął się kwotą – 7.910.067,29 zł (w tym nadwyżka wolnych
środków stanowi 5.393.148,97 oraz kwota 2.516.918,32 posiadane zobowiązania)
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ZADŁUŻENIE
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosi 2.622.194,02 zł, co stanowi 8,51%
wykonanych dochodów ogółem z tego:
- z tytułu zaciągniętych zobowiązań na podstawie pojętych uchwał (obligacji) w kwocie
500.000,00 zł,
- z tytułu udzielonej pożyczki Jessica 2 w kwocie 2.016.918,32 zł
- z tytułu zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań w wysokości 105.275,70
zł (Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie oraz
Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach)

POZIOM ZADŁUŻENIA
35.00000.

2987973

30.00000.

2516918,32

25.00000.
20.00000.
15.00000.
10.00000.

1102337

5.00000.
.00000.
2019

Kwota zadłużenia na koniec roku
% zadłużenia do wykonanych dochodów
ogółem

2020

2021

2019

2020

2021

1.102.337,00

2.987.973,00

2.516.918,32

4,95 %

12,17 %

8,51 %
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FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE 2021 ROK
Rok 2021 był już trzecim 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 2021 – WYKONANIE

Nazwa Sołectwa
Kwota funduszu
w zł

Sołectwo BŁAKI
14 025,04
Sołectwo
BOLEWICE

l.p.

Nazwa zadania

1. UTWARDZENIE DRÓG

Całkowity
koszt
zadania

Poniesione
wydatki

Zostało

13 425,04 zł

13 425,04 zł

0,00 zł

600,00 zł

600,00 zł

0,00 zł

1. STRATEGIA ROZWOJU WSI

1 500,00 zł

1 476,00 zł

24,00 zł

2.

ZAKUP ŁAWO-STOŁÓW NA
BOISKO SPORTOWE

6 000,00 zł

5 733,00 zł

267,00 zł

3.

REMONT SCENY I
OTOCZENIA WOKÓŁ

38 500,00 zł

37 515,00 zł

985,00 zł

4. INTEGRACJA SPOŁECZNA

5 154,93 zł

4 605,00 zł

549,93 zł

POSTAWIENIE GARAŻU NA
5. BOISKU SPORTOWYM JAKO
MAGAZYN

4 500,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

1. REMONT DRÓG GMINNYCH

5 000,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

6 000,00 zł

5 999,94 zł

0,06 zł

WYKONANIE PROJEKTU
LAMPY OŚWIETLENIOWEJ
3.
NA SKRZYŻOWANIU DRÓG
GMINNYCH W BOLEWICKU

6 500,00 zł

6 273,00 zł

227,00 zł

ZAKUP DESEK NA
SIEDZISKA PRZY OGNISKU
4.
NA TERENIE SSM W
BOLEWICKU

1 500,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

2.

SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE
MIESZKAŃCÓW

55 654,93

Sołectwo
BOLEWICKO

2.

20 870,60 zł

WYKONANIE ŁAWEK
BIESIADNYCH
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WSPIERANIE IDEI
SAMORZĄDOWEJ - UDZIAŁ
5. SOŁECTWA W
WYDARZENIACH
GMINNYCH

1 870,60 zł

1 228,60 zł

642,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

943,58 zł

56,42 zł

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

ZAKUP DODATKOWEGO
SPRZĘTU DO SALI WIEJSKIEJ

1 500,00 zł

1 460,50 zł

39,50 zł

5. DOŻYNKI
SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE
6.
MIESZKAŃCÓW
7. NAPRAWA DRÓG

1 500,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

10 132,51 zł

10 132,51 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

2. Wykonanie tablic ogłoszeniowych

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

3.

Organizacja imprez na terenie
sołectwa

8 000,00 zł

7 997,26 zł

2,74 zł

4.

Opracowanie Strategii Rozwoju
sołectwa Jabłonka Stara

1 500,00 zł

1 476,00 zł

24,00 zł

5.

Doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej

6 709,89 zł

6 700,00 zł

9,89 zł

Wspieranie idei samorządowej
poprzez udział sołectwa w
6.
wydarzeniach gminnych,
patriotycznych

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1. STRATEGIA ROZWOJU WSI

1 476,00 zł

1 476,00 zł

0,00 zł

14 072,03 zł

14 072,03 zł

0,00 zł

360,24 zł

355,50 zł

4,74 zł

176,00 zł

176,00 zł

0,00 zł

Sołectwo
1. UTRZYMANIE DRÓG
MIEDZICHOWO

4 500,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

2.

POPRAWA ESTETYKI
SOŁECTWA

18 000,00 zł

17 648,41 zł

351,59 zł

3.

POPRAWA WARUNKÓW
WYPOCZYNKU I REKREACJI

9 121,84 zł

9 121,84 zł

0,00 zł

Sołectwo
GRUDNA

1.

OŚWIETLENIE PLACU PRZED
SALĄ

2. LUSTRO WYJAZDOWE
ZAKUP FARBY NA
3. RENOWACJĘ WIATY PRZY
ŚWIETLICY

24 432,51

Sołectwo
JABŁONKA
STARA

4.

1.

24 209,89

Sołectwo
LEWICZYNEK

16 084,27

Remont dróg gminnych w
miejscowości Silna Nowa

ROZBUDOWA ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ
3. UTRZYMANIE ŚWIETLICY
2.

4. AKCJA "SPRZĄTANIE WSI"

37 121,84

0,00 zł

26

Sołectwo
PIOTRY
14 414,63

Sołectwo
ŁĘCZNOTOCZEŃ
14 859,87 zł

Sołectwo
PRĄDÓWKA

4. SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE
5. STRATEGIA ROZWOJU WSI

4 000,00 zł
1 500,00 zł

3 277,79 zł
1 476,00 zł

722,21 zł
24,00 zł

WKŁAD WŁASNY WSI DO
BUDOWY DROGI

7 000,00 zł

7 000,00 zł

0,00 zł

UTRZYMANIE PORZĄDKU I
ESTETYKI WE WSI2.
AKTYWIZACJA
MIESZKAŃCÓW WSI

7 414,63 zł

7 347,59 zł

67,04 zł

KONTYNUACJA PRAC
1. ADAPTACYJNYCH
BIESIADNIKA

4 000,00 zł

3 998,80 zł

1,20 zł

DORAŹNA NAPRAWA I
REGULACJA DRÓG

10 859,87 zł

10 859,87 zł

0,00 zł

1. UTWARDZENIE DROGI

13 195,58 zł

13 195,58 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

983,58 zł

16,42 zł

1 000,00 zł

937,96 zł

62,04 zł

1 000,00 zł

699,10 zł

300,90 zł

23 208,10 zł

23 208,10 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

791,34 zł

208,66 zł

525,04 zł

0,00 zł

525,04 zł

4. KOSZENIE TRAW PALIWO

1 000,00 zł

377,07 zł

622,93 zł

5.

ZAKUP MATERIAŁU DO
REMONTU PLACU ZABAW

1 500,00 zł

1 474,13 zł

25,87 zł

1.

KOSTKA BRUKOWA PRZED
SALĄ WIEJSKĄ

1 400,00 zł

1 400,00 zł

0,00 zł

15 630,41 zł

15 629,87 zł

0,54 zł

283 371,99 zł

8 760,72 zł

1.

2.

WARSZTATY I SPOTKANIA
MIESZKAŃCÓW
DOPOSAŻENIE SALI
3.
WIEJSKIEJ
WYDATKI BIEŻĄCE,
4.
UTRZYMANIE ŚWIETLICY
2.

16 195,58

Sołectwo STARY
FOLWARK
23 208,10

1. UTWARDZENIE DROGI

Sołectwo
SZKLARKA
TRZCIELSKA

1.

ZAKUP TŁUCZNIA NA
REMONT DRÓG WIEJSKICH

ZAKUP PALIWA NA
2. WYKONYWANIE PRAC
DROGOWYCH

14 025,04

Sołectwo
ZACHODZKO
17 030,41 zł
292 132,71 zł

3. SPOTKANIA REKREACYJNE

PRZEDŁUŻENIE
2. ZADASZENIA PRZY
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
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Kwota przeznaczona dla sołectw wyniosła

292 132,71zł

Sołectwa wydatkowały łącznie kwotę

283 371,99zł

Pozostała kwota niewydatkowana w wysokości 8760,72zł

REALIZACJA ŚWIADCZDEŃ -POMOC SPOŁECZNA

1.Realizacja świadczeń w 2021 roku.
LP
1
2
3
4
5
6
7
8

RODZAJ
ŚWIADCZENIA
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Zdarzenie losowe
Świadczenie pieniężne„Posiłek w szkole i w
domu”
Usługi specjalistyczne
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Dożywianie

L.
OSÓB/RODZIN
30/30
8/2
44/44
-

L. ŚWIADCZEŃ KWOTA
(W ZŁ)
322
187.581
22
14.480
72
32.760
-

91/30

125

28.995

1/1

132

14.180

28/28

335

22.627

65/39

10864

101.618

2. Karta Dużej Rodziny.
Od dnia 16 czerwca 2014r Gmina realizuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
W 2021r wydano dla 8 rodzin 27 kart plastikowych i 27 elektronicznych, a od początku
programu 457 karty plastikowe i 447 elektronicznych.
3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy.
W 2021r zostały założone Niebieskie Karty dla 7 rodzin.
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4. Senior – realizowane zadania w ramach programu:
- pomoc w zakresie dostarczania niezbędnych artykułów żywnościowych,
- pomoc w zakresie załatwiania wszelkich spraw urzędowych,
- pomoc w zakresie dostarczania ciepłego posiłku w ramach programu ,, Posiłek w szkole
i

w domu”,

- zapewnianie seniorom dojazdu do lekarzy pierwszego kontaktu, a także do lekarzy
specjalistów, dostarczanie niezbędnych leków,
- pomoc w zakresie stałego monitoringu , zapewnienie dostępu do informacji na temat zagrożeń
/ dostarczanie seniorom ulotek, broszur informacyjnych/.
5. Sytuacja pandemiczna.
Pracownicy OPS przez cały okres trwania pandemii monitorowali sytuację pandemiczną
w Gminie poprzez:
- monitorowanie sytuacji osób , posiadających problemy z codziennym funkcjonowaniem,
- monitorowanie sytuacji osób starszych , niepełnosprawnych,
- dostarczanie pomocy żywnościowej osobom przebywającym na kwarantannach,
- udzielanie pomocy materialnej, oraz niematerialnej w miarę potrzeb,
- kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu.

REALIZACJA ŚWIADCZDEŃ- URZĄD GMINY
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE
„ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+”
liczba złożonych wniosków – 524
kwota wypłaty – 4.534.067,00 zł
liczba wypłaconych świadczeń – 9079
stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 0,00 zł
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„FUNDUSZ ALIMENTACYJNY”
kwota wypłaty – 97.700,00 zł
liczba wypłaconych świadczeń – 249
stan należności z tytuły wypłaconych świadczeń z FA – 980.805,00 zł

„STYPENDIUM SOCJALNE”
liczba świadczeniobiorców I-VI – 18
liczba świadczeniobiorców IX-XII – 11
kwota wypłaconych świadczeń: 26.143,00 zł
w tym środki własne gminy 5.228,60 zł

1. Zasiłek dla opiekuna
- liczba świadczeniobiorców: 2
- kwota wypłaconych świadczeń: 14.880,00 zł

2. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- liczba świadczeniobiorców: 125
- kwota wypłaconych świadczeń: 426.208,63 zł

3. Zasiłek pielęgnacyjny
- liczba świadczeniobiorców: 140
- kwota wypłaconych świadczeń: 364.554,00 zł

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
- liczba świadczeniobiorców: 7
- kwota wypłaconych świadczeń: 48.520,00 zł
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5. Świadczenie pielęgnacyjne
- liczba świadczeniobiorców: 24
- kwota wypłaconych świadczeń: 553.853,00 zł

6. Świadczenie rodzicielskie
- liczba świadczeniobiorców: 10
- kwota wypłaconych świadczeń: 63.307.30 zł

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- liczba świadczeniobiorców: 21
- kwota wypłaconych świadczeń: 17.000,00 zł

8. Jednorazowe świadczenie 4.000 zł „Za życiem”
- liczba świadczeniobiorców: 0
- kwota wypłaconych świadczeń: 0

➢ Kwota świadczeń nienależnie pobranych: 15.100,00 zł
- w tym podlegająca zwrotowi do budżetu państwa: 7.504,00 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 z Planem Rozwoju na lata 2021-2030;
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 2021 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 2021 rok.

STRATEGIA

ROZWOJU

GMINY

MIEDZICHOWO

NA

LATA

2021-2030

wraz z Planem Rozwoju Lokalnego
Wypracowana w roku 2021 nowa Strategia dla Gminy Miedzichowo określa misję i wizję
gminy.
Misją gminy jest zapewnienie wzrostu jakości życia jej mieszkańców poprzez rozwój
przedsiębiorczości i rolnictwa, infrastruktury, edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej,
turystyki i sportu z wykorzystaniem współpracy i lokalnych zasobów, mocnych stron gminy
oraz szans dla przezwyciężenia słabych stron i zagrożeń zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju.
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Wizja:
Gmina Miedzichowo oferuje społecznie akceptowalne warunki życia i interesujące miejsca
pracy z dostępem do usług publicznych wyższej jakości, przy eliminacji wykluczeń w dostępie
do Internetu, usług zdrowotnych, opieki społecznej oraz w zakresie korzystania z infrastruktury.
Gmina Miedzichowo przedsiębiorcza i efektywna rolniczo, atrakcyjna inwestycyjnie,
bezpieczna dla życia i biznesu, lokalny lider upraw ekologicznych, produkcji zdrowej
żywności, zwierzęcej i przetwórstwa, atrakcyjna dla turystyki, sportu, rekreacji, wypoczynku i
odnowy biologicznej, miejscem zintegrowanej współpracy społecznej nastawionej na rozwój
oraz wyższą jakość edukacji i kultury z zachowaniem jej dziedzictwa lokalnego.
Priorytety do realizacji przyjęte długofalowo do realizacji:
❖ Poprawa możliwości zatrudnienia i warunków życia mieszkańców, poprzez dostęp
do usług publicznych o wyższej jakości, eliminację wykluczeń w dostępie do Internetu,
usług zdrowotnych, społecznych oraz w zakresie korzystania z infrastruktury,
❖ Wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
konkurencyjność gminy z wykorzystaniem nisz rynkowych w zakresie produkcji
i usług, tworzenie grup producenckich oraz kreowanie promocji i budowy wizerunku
gminy,
❖ Produkcja i promocja zdrowej żywności, upraw ekologicznych oraz wytwarzanie
czystej energii i ciepła,
❖ Dostępność transportowa, efektywność lokalnej przedsiębiorczości i rolnictwa,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
❖ Turystyka, sport, rekreacja, wypoczynek oraz usługi odnowy biologicznej w
połączeniu z rehabilitacją.
W/w priorytety będą realizowane przez konkretne, zaplanowane w Strategii i Planie działania,
rozłożone w czasie i zależne od pozyskania środków finansowych na ten cel. Strategia i Plan
dostępne są na stronie: bip.miedzichowo.pl / w zakładce Prawo lokalne.
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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 2021 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty
został przez Radę Gminy uchwałą Nr XIX/170/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.
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 2021 rok przeznaczono
kwotę w wysokości 20.000,00 zł.
Gmina Miedzichowo wspierała realizację zadań, wraz z udzieleniem dotacji, w ramach
sfer zadań pożytku publicznego:
•

„Sport i kultura fizyczna” w tym m.in.
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- wspieranie klubów sportowych,
- organizacji zawodów, meczów i rozgrywek sportowych,
- upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie gminnym i podczas imprez
ponadgminnych,
- organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
- utrzymania i wyposażenia obiektów sortowych i rekreacyjnych.
W roku 2021 Gmina Miedzichowo ogłosiła 1 otwarty konkurs na realizację zadania

publicznego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 12 lutego 2021 roku. 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 oraz wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia”
złożonej przez KS Dąb Bolewice oraz umowa druga dla zadania pn. „Poprawa sprawności
fizycznej zajęć z podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży Bolewic i okolic” złożonej przez
LKS Budowlani -Całus. Umowy zawarto dnia 18 lutego 2021 roku w Miedzichowie.
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Nr

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Kwota dotacji

oferty

przyznana na
rok 2020

1.

Klub Sportowy

„Szkolenie w zakresie piłki nożnej i

„Dąb Bolewice”

organizacja rozgrywek w piłce nożnej oraz

17.500,00 zł

wspieranie działań sportowych
propagujących zdrowy i aktywny tryb życia”
2.

Ludowy Klub

„Poprawa sprawności fizycznej zajęć z

Sportowy „

podnoszenia ciężarów dla dzieci i młodzieży

Budowlani –

Bolewic i okolic”

2.500,00 zł

Całus”
Organizacje pozarządowe przyjmujące zlecenie realizacji zadania publicznego
zobowiązały się do wykonania go w zakresie i na zasadach zawartych w ofercie i określonych
w umowie o wsparcie realizacji zadania. Organ administracji publicznej zobowiązał się do
przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
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.
Gmina

Miedzichowo

oprócz

pomocy

finansowej

prowadzi

również

współpracę

z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym. Przedstawiciele trzeciego
sektora

mają

możliwość

uczestnictwa

w

konsultacjach

społecznych

dotyczących

opracowywania programu oraz zasad współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe są informowane przez pracowników Urzędu Gminy
o organizowanych szkoleniach, konsultacjach i innych wydarzeniach dedykowanych trzeciemu
sektorowi. Przekazywane są również informacje o aktualnych konkursach i możliwościach
pozyskania dodatkowych funduszy na prowadzenie i działania organizacji.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2021 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 2021 roku”. Program uchwalony został Uchwałą Nr XX/171/2021
Rady Gminy Miedzichowo w dniu 24 lutego 2021 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 2021 wydatkowano
z budżetu jednostki kwotę 46 318,38 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 3168,00 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
8,80 zł brutto za każdą kolejną sztukę (tj. ponad 12) – stawka dzienna.

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, zatwierdzony
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
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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
prowadzone są w postaci elektronicznej bazy azbestowej, ponadto prowadzona jest ewidencja
ankiet azbestowych, które mieszkańcy na bieżąco składają do Gminy.
W roku 2021 realizowane było zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miedzichowo”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków własnych
Gminy Miedzichowo. WFOŚiGW udzielił Gminie dotacji do kwoty 10.841,12 zł na realizację
ww. zadania przy planowanym koszcie zadania – 30.153,00 zł. Łączna ilość wyrobów
zawierających azbest, która została usunięta wynosiła 46,66 Mg, z czego 24,21 Mg wyrobów
zawierających azbest zostało odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych a 22,45
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.
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.
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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
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 2021:
1.

do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach uczęszczało 259 uczniów;

2.

do Szkoły Podstawowej w Miedzichowie uczęszczało 153 uczniów;

3.

do Przedszkola w Bolewicach uczęszczało łącznie 104 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 2021 wydano kwotę 46.612,28 zł.
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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.
umożliwienia

Program

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 znaczną część dnia.
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Narkomanii na rok 2021.
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 2021 rok, który
został przyjęty uchwałą Nr XVIII/155/2020 dnia 18 grudnia 2020 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 2021 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.
W 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało:
− W gastronomii:
o do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 5 podmiotów
o od 4,5 % do 18 % alkoholu: 2 podmioty
o powyżej 18 % alkoholu: 1 podmiot
− W detalu:
o do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 7 podmiotów
o od 4,5 % do 18% alkoholu: 6 podmiotów
o powyżej 18 % alkoholu:

6 podmiotów
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W 2021 roku wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki Programu w roku 2021 stanowiły kwotę 58.254,05 zł. Kwota została przeznaczona
na:
- profilaktykę w tym działalność informacyjną i edukacyjną - 43.335,05zł
- działalność

Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, szkolenia –

9.810,00zł
- ochrona przed przemocą , pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi – 2.780,00zł
- przeciwdziałanie narkomanii -1.000,00zł
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii - 1.329,00zł
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W 2021 ROKU
KADENCJA 2018-2023
1.

XX/171/2021

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 24 lutego 2021

Określono Program opieki nad zwierzętami

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo

zwierząt

na

terenie

Gminy

Miedzichowo w 2021 roku”.

w roku 2021. Program miał zastosowanie
do

wszystkich

zwierząt

domowych,

w szczególności psów i kotów, w tym wolno
żyjących

oraz

zwierząt

Uchwała

została

gospodarskich.

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2.

XX/172/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie 24 lutego 2021

Uchwała została przekazana wnioskodawcy

prawdy, godności i wolności człowieka”.

petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
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3.

XX/173/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji/listu otwartego 24 lutego 2021

Uchwała została przekazana wnioskodawcy

„Alarm!

petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń

STOP

zabójczemu

GMO-STOP

niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
4.

XX/174/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza 24 lutego 2021

Uchwała została przekazana wnioskodawcy

Rakoczy.

petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
5.

XX/175/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra 24 lutego 2021

Uchwała została przekazana wnioskodawcy

Sterkowskiego.

petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
6.

XX/176/2021

W sprawie zasad i trybu przeprowadzania 24 lutego 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

konsultacji społecznych na terenie Gminy

pracy celem realizacji. Na jej podstawie

Miedzichowo.

zostaną

przeprowadzone

konsultacje

statutów sołectw. Uchwała została ogłoszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
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sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
7.

XX/177/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 24 lutego 2021

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

Finansowej Gminy Miedzichowo.

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.

8.

XX/178/2021

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 24 lutego 2021

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

rok.

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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9.

XXI/179/2021

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lutego 14
2021 r. na działalność Wójta Gminy.

2021

kwietnia Uchwała została przekazana wnioskodawcy
skargi oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
10.

XXI/180/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 marca 14
2021 r.

2021

kwietnia Uchwała została przekazana wnioskodawcy
petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
11.

XXI/181/2021

W sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej 14
Referendum Ludowego.

2021

kwietnia Uchwała została przekazana wnioskodawcy
petycji oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
12.

XXI/182/2021

W sprawie miesięcznych diet dla sołtysów – 14
organów wykonawczych sołectw.

2021

kwietnia Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem dalszej realizacji. Uchwała
weszła w życie z dniem 1 maja 2021 r.
Została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
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w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
13.

XXI/183/2021

W

sprawie

zwolnienia

od

podatku

od 14

kwietnia Uchwała została przekazana na stanowisko

nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich 2021

pracy

części,

instalacji

opublikowana w Dzienniku Urzędowym

fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy

Woj. Wlkp. Została ogłoszona na tablicy

ciepła,

ogłoszeń

podłączonych
rekuperatora

do
lub

gruntowego

wymiennika ciepła.

celem

dalszej

realizacji

oraz

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
14.

XXI/184/2021

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności 14
stanowiących

dochody

budżetu

Gminy 2021

kwietnia Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy

celem

dalszej

realizacji

oraz

Miedzichowo za pomocą innego instrumentu

opublikowana w Dzienniku Urzędowym

płatniczego, w tym instrumentu, na którym

Woj. Wlkp. Została ogłoszona na tablicy

przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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15.

XXI/185/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 14

kwietnia Uchwała została przekazana na stanowisko

trybie bezprzetargowym umowy najmu garażu 2021

pracy celem dalszej realizacji, tj. podpisania

przy ul. Parkowej 18 w Bolewicach.

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

16.

XXI/186/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 14
Finansowej Gminy Miedzichowo.

2021

kwietnia 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.
17.

XXI/187/2021

W sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

14
2021

kwietnia 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
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w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
18.

XXII/188/2021

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

Gminy Miedzichowo.

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

19.

XXII/189/2021

W sprawie określenia zasad przyznawania diet 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla

pracy celem realizacji. Została również

Radnych Gminy Miedzichowo.

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

20.

XXII/190/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Szklarka 26 maja 2021

Uchwała została przesłana do Wojewody

Trzcielska.

celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji
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Publicznej. Wojewoda Wlkp. unieważnił
uchwałę w części, tj. w zakresie § 16.
21.

XXII/191/2021

W sprawie określenia zasad udzielania dotacji 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

celowej na dofinansowanie wymiany systemów

pracy celem dalszej realizacji. Uchwała

ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła

wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

ciepła.

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp., tj.
z dniem 15 czerwca 2021 r. i obowiązuje do
31 grudnia 2023 r. Została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

22.

XXII/192/2021

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

miejscowego

pracy celem dalszej realizacji. Uchwała

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla dz. nr geod. 1548/1, 1549/1,

została

1550/1,

ogłoszeń

1548/2,

1549/2,

Bolewice, gm. Miedzichowo.

1550/2,

obręb

również

ogłoszona

na

tablicy

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
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23.

XXII/193/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

trybie bezprzetargowym umowy najmu garażu

pracy celem dalszej realizacji, tj. podpisania

przy ul. Poznańskiej 10 w Miedzichowie.

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

24.

XXII/194/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

trybie

bezprzetargowym

umowy

najmu

pracy celem dalszej realizacji, tj. podpisania

pomieszczenia przy ul.

Parkowej

18 w

stosownej umowy najmu. Uchwała została

Bolewicach.

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

25.

XXII/195/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy

pracy celem dalszej realizacji, tj. podpisania

gruntu położonego w miejscowości Bolewice,

stosownej

gmina Miedzichowo.

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

umowy
Gminy

dzierżawy.
i

Uchwała

sołectwach

oraz

umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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26.

XXII/196/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy

pracy celem dalszej realizacji, tj. podpisania

gruntu położonego przy ul. Szkolnej w

stosownej

miejscowości Bolewice, gmina Miedzichowo.

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

umowy
Gminy

dzierżawy.
i

Uchwała

sołectwach

oraz

umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
27.

XXII/197/2021

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej na 26 maja 2021

Uchwała została przekazana na stanowisko

terenie wsi Bolewice.

pracy. Została wprowadzona do systemu
umożliwiając w ten sposób posługiwanie się
nazwą nowo powstałej ulicy m.in. w celach
meldunkowych oraz ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej oraz opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Woj. Wlkp.
28.

XXII/198/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 26 maja 2021

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
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zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
29.

XXII/199/2021

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 26 maja 2021

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

Miedzichowo na 2021 rok.

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.
30.

XXIII/200/2021

W

sprawie

udzielenia

Wójtowi

Miedzichowo wotum zaufania.

Gminy 23
2021

czerwca 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
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sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji publicznej.
31.

XXIII/201/2021

W

sprawie

finansowego

zatwierdzenia
wraz

z

sprawozdania 23

sprawozdaniem

z 2021

wykonania budżetu za 2020 rok.

czerwca Zatwierdzono sprawozdania finansowe wraz
z sprawozdaniem z wykonania budżetu na
2020 rok. Uchwała została ogłoszona na
tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
32.

XXIII/202/2021

W

sprawie

Miedzichowo

udzielenia

Wójtowi

absolutorium

z

Gminy 23

wykonania 2021

budżetu za 2020 rok.

czerwca Udzielono Wójtowi Gminy Miedzichowo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok. Uchwała została ogłoszona na
tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
33.

XXIII/203/2021

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 23

czerwca Uchwała została przekazana na stanowisko

za świadczenia z pomocy społecznej będących 2021

pracy celem realizacji i wdrożona w życie od

w zakresie zadań własnych Gminy.

m-ca lipca 2021r. Uchwała została ogłoszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach, umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

52

34.

XXIII/204/2021

W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 23

czerwca Uchwała przekazana na stanowisko pracy

paliwa w gminie Miedzichowo na rok szkolny 2021

|w GZOS w celu zapoznania się i ma

2021/2022.

zastosowanie do umów zawieranych od dnia
01.09.2021 r. Uchwała została ogłoszona na
tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
35.

XXIII/205/2021

W

sprawie

regulaminu

przyznawania 23

czerwca Uchwała została przekazana Dyrektorom

stypendiów i nagród dla uczniów za wysokie 2021

Szkół w celu zapoznania się. Uchwała została

wyniki w nauce.

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

36.

XXIII/206/2021

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 23

czerwca Uchwała została przekazana Dyrektorom

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 2021

Szkół w celu zapoznania się. Uchwała została

Młodzieży uczęszczających do szkół na terenie

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy Miedzichowo.

Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej.

37.

XXIII/207/2021

W sprawie powierzenia zadań w zakresie 23

czerwca Uchwała została przesłana do Urzędu Gminy

działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego 2021

w

Zachodniej

Uchwała

Części

Województwa

Opalenicy

celem

została

dalszej

ogłoszona

realizacji.
na

tablicy

53

38.

XXIII/208/2021

Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i

ogłoszeń

pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz

z zewnętrznych środków w perspektywie

umieszczona

finansowej 2021-2027 Gminie Opalenica.

Publicznej.

W

sprawie

przyznanie

przyjęcia
dodatku

wzoru

wniosku

mieszkaniowego

o 23

oraz 2021

w

Biuletynie

Informacji

czerwca Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem realizacji. Uchwała została

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa

przesłana do Wojewody celem sprawdzenia

domowego.

zgodności

z

prawem

i

do

publikacji

w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. oraz
została
w

ogłoszona

Urzędzie

umieszczona

na

Gminy
w

tablicy
i

Biuletynie

ogłoszeń

sołectwach,
Informacji

Publicznej.
39.

XXIII/209/2021

W sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 23

czerwca Uchwała została unieważniona Kolegium

zadania polegające na usuwaniu wyrobów 2021

Regionalnej

zawierających

Poznaniu z dnia 21 lipca 2021 r.

znajdujących

azbest
się

z

na

nieruchomości
terenie

Izby

Obrachunkowej

w

Gminy

Miedzichowo.
40.

XXIII/210/2021

W sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece 23
Publicznej w Miedzichowie.

2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do

54

publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
41.

XXIII/211/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Błaki.

23
2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
42.

XXIII/212/2021

W

sprawie

Bolewicko.

nadania

Statutu

Sołectwu 23
2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.

55

43.

XXIII/213/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Bolewice.

23
2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
44.

XXIII/214/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Grudna.

23
2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
45.

XXIII/215/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Jabłonka 23
Stara.

2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,

56

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
46.

XXIII/216/2021

W

sprawie

nadania

Statutu

Sołectwu 23

Lewiczynek.

2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
47.

XXIII/217/2021

W

sprawie

nadania

Statutu

Sołectwu 23

Miedzichowo.

2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
48.

XXIII/218/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotry.

23
2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy

57

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
49.

XXIII/219/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Prądówka. 23
2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
50.

XXIII/220/2021

W sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary 23
Folwark.

2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
51.

XXIII/221/2021

W

sprawie

Zachodzko.

nadania

Statutu

Sołectwu 23
2021

czerwca Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.

58

Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
52.

XXIII/222/2021

W sprawie zmiany Uchwały nr XVII/151/2020 23

czerwca Uchwała została przekazana na stanowisko

z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie 2021

pracy celem dalszej realizacji oraz przesłana

udzielenia

do Starostwa Powiatowego w Nowym

Powiatowi

Nowotomyskiemu

Tomyślu oraz Poznaniu. Została ogłoszona

pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
53.

XXIII/223/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 23
Finansowej Gminy Miedzichowo.

2021

czerwca 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

59

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
54.

XXIII/224/2021

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 23
Miedzichowo na 2021 rok.

2021

czerwca 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.
55.

XXIV/225/2021

W sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu 26
Sołectwu Łęczno-Toczeń

2021

sierpnia Uchwała została przesłana do Wojewody
celem sprawdzenia zgodności z prawem i do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj.
Wlkp. oraz została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
56.

XXIV/226/2021

W

sprawie

miejscowego

planu 26

sierpnia Uchwała została przekazana na stanowisko

zagospodarowania przestrzennego dla części 2021

pracy celem dalszej realizacji. Uchwała

wsi Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo

została

również

ogłoszona

na

tablicy

60

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
57.

XXIV/227/2021

W sprawie poboru w drodze inkasa podatku 26

sierpnia Wobec

tej

uchwały

wszczęte

rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 2021

postępowanie

fizycznych

Obrachunkową w Poznaniu w związku

oraz

określenia

wysokości

wynagrodzenia za ich pobór.

z
a

przez

zostało

naruszeniem
w

Regionalną
przepisów

szczególności

art.25a

Izbę
prawa,
ustawy

o samorządzie gminnym.
58.

XXIV/228/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 26
Finansowej Gminy Miedzichowo.

2021

sierpnia 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.

61

59.

XXIV/229/2021

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 26
Miedzichowo na 2021 rok.

2021

sierpnia 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.

XXV/230/2021

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 września 29
2021 r.

2021

września Uchwała została przekazana wnioskodawcy
skargi oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
61.

XXV/231/2021

W sprawie w sprawie przystąpienia Gminy 29

września Uchwała została przekazana na stanowisko

Miedzichowo do Wielkopolskiej Organizacji 2021

pracy i ogłoszona na tablicy ogłoszeń

Turystycznej.

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej. W dniu 21.10.2021 Gmina
Miedzichowo

została

przyjęta

do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

62

62.

XXV/232/2021

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 29
nabycie

do

zasobów

nieruchomości

mienia

gminnego 2021

stanowiącej

własność

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

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

63.

64.

XXV/233/2021

XXV/234/2021

W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/2020 29
Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 lutego 2021

pracy celem realizacji i ogłoszona na tablicy

2020 roku w sprawie określenia terminu,

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Publicznej.

W

sprawie

określenia

komunikacyjnych
Miedzichowo,

65.

XXV/235/2021

września Uchwała została przekazana na stanowisko

na

których

przystanków 29

terenie

Gminy 2021

właścicielem

września Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem realizacji i ogłoszona na tablicy

lub

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

zarządzającym jest Gmina Miedzichowo oraz

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji

ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.

Publicznej.

W sprawie określenia zasad udzielania dotacji 29
celowej na dofinansowanie wymiany systemów 2021

września Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem realizacji i ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

63

66.

XXV/236/2021

ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji

ciepła.

Publicznej.

W sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 29
zadania polegające na usuwaniu wyrobów 2021

pracy celem realizacji i ogłoszona na tablicy

zawierających

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

znajdujących

azbest
się

z

na

nieruchomości
terenie

Gminy

Miedzichowo.
67.

XXV/237/2021

września Uchwała została przekazana na stanowisko

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

W sprawie poboru w drodze inkasa podatku 29

września Uchwała została wdrożona w życie poprzez

rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 2021

wyznaczenie inkasentów uprawnionych do

fizycznych

pobierania

oraz

określenia

wysokości

wynagrodzenia za ich pobór.

podatków.

Uchwała

została

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

68.

XXV/238/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/155/2020 29
Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2021
2020

r.

Programu

w sprawie
Profilaktyki

przyjęcia
i

Gminnego

Rozwiązywania

września Dokonano
Nr

zmiany

XVIII/155/2020

Miedzichowo z dnia

uchwały
Rady

Gminy

18 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania
64

Problemów

Alkoholowych

oraz

Narkomanii na 2021 rok. Uchwała została

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

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

69.

XXV/239/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 29
Finansowej Gminy Miedzichowo.

2021

września 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.
70.

XXV/240/2021

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 29
Miedzichowo na 2021 rok.

2021

września 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

65

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
71.

XXVI/241/2021

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 17
września 2021 r.

2021

listopada Uchwała została przekazana wnioskodawcy
skargi oraz ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
72.

XXVI/242/2021

w sprawie przyjęcia Programu współpracy 17
Gminy

Miedzichowo

z

organizacjami 2021

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy w celu wykorzystania. Jej następstwem

pozarządowymi oraz podmiotami o których

będzie

ogłoszenie

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003

realizację

r. o działalności pożytku publicznego i o

pozarządowe.

zadań

konkursu
przez

ofert

na

organizacje

wolontariacie na 2022 rok.
73.

XXVI/243/2021

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 17
nabycie

do

nieruchomości

zasobów

mienia

stanowiącej

gminnego 2021
własność

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem realizacji i ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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74.

XXVI/244/2021

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 17
zbycie

nieruchomości

położonej

w 2021

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem realizacji i ogłoszona na tablicy

miejscowości Sępolno gm. Miedzichowo –

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

działka nr 71/2.

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

75.

XXVI/245/2021

w

sprawie

zmiany

miejscowego

planu 17

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko

zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2021

pracy

celem

dalszej

realizacji

oraz

geod. 120/5 oraz 117/2, obręb Bolewicko, gm.

opublikowana w Dzienniku Urzędowym

Miedzichowo.

Woj. Wlkp. Została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

76.

XXVI/246/2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 17
od nieruchomości.

2021

listopada Uchwała jest w trakcie bieżącej realizacji.
Publikacja Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2021 r. poz.
8783. Uchwała zacznie obowiązywać od
1 stycznia 2022 r.
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77.

XXVI/247/2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 17
Gminy Miedzichowo.

2021

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem realizacji. Została również
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

78.

XXVI/248/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 17
Finansowej Gminy Miedzichowo.

2021

listopada 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

umieszczona

w

i

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
79.

XXVI/249/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 17
Miedzichowo na 2021 rok.

2021

listopada 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
68

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
80.

XXVII/250/2021

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 8 grudnia 2021 Zatwierdzono plan pracy na 2022 rok:
Gminy i

Komisji na 2022 rok.

1.1 Rady Gminy stanowiący załącznik Nr
1 do uchwały;
1.2 Komisji Rewizyjnej
załącznik Nr 2 do uchwały;

stanowiący

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.
81.

XXVII/251/2021

w sprawie ustalenia gminnych kryteriów w 8 grudnia 2021 Uchwała została przekazana Dyrektorom
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny

szkół w celu wdrożenia w życie. Uchwała

2022/2023

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w

do

oddziałów

przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
69

przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz

umieszczona

określenia

Publicznej.

dokumentów

niezbędnych

do

w

Biuletynie

Informacji

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
82.

XXVII/252/2021

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 8 grudnia 2021 Uchwała została przekazana Dyrektorom
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny

szkół w celu wdrożenia w życie. Uchwała

2022/2023

została

do

podstawowych,

pierwszych
dla

klas

których

szkół
organem

prowadzącym jest Gmina Miedzichowo.

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

program

Profilaktyki

Publicznej.
83.

XXVII/253/2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 8 grudnia 2021 Przyjęto
Profilaktyki

i

Alkoholowych

Rozwiązywania
oraz

Gminny

Problemów

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przeciwdziałania

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Narkomanii na 2022 rok.

Miedzichowo na rok 2022 - stanowiący
załącznik do uchwały.

84.

XXVII/254/2021

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 8 grudnia 2021 Uchwała została przekazana na stanowisko
drzewa uznanego za pomnik przyrody.

pracy

celem

dalszej

realizacji

oraz

opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Woj. Wlkp. Została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

70

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
85.

XXVII/255/2021

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 8 grudnia 2021 Uchwała została przekazana na stanowisko
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

pracy

celem

dalszej

realizacji

oraz

ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Woj. Wlkp. Została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej. Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.

86.

XXVII/256/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 8 grudnia 2021 Uchwała została przekazana na stanowisko
trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy

pracy

gruntu położonego w Zachodzku, gmina

umowy dzierżawy. Została ogłoszona na

Miedzichowo.

tablicy

celem

przygotowania

ogłoszeń

w

stosownej

Urzędzie

Gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
87.

XXVII/257/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 8 grudnia 2021 Uchwała została przekazana na stanowisko
trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy

pracy

gruntu

umowy dzierżawy. Została ogłoszona na

położonego

Miedzichowo.

w

Grudnej,

gmina

tablicy

celem

przygotowania

ogłoszeń

w

stosownej

Urzędzie

Gminy

71

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
88.

XXVII/258/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 8 grudnia 2021 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.
89.

XXVII/259/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 8 grudnia 2021 Uchwała została przekazana Pani Skarbnik
Miedzichowo na 2021 rok.

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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90.

XXVIII/260/2021

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju 28

grudnia Uchwała została przekazana na stanowisko

Sołectwa Lewiczynek w Gminie Miedzichowo 2021

pracy oraz sołectwu Lewiczynek celem

na lata 2021-2026.

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

91.

XXVIII/261/2021

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 28

grudnia Uchwała została przekazana na stanowisko

korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym 2021

pracy w celem dalszej realizacji oraz

Schronisku Młodzieżowym w Bolewicku.

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

92.

XXVIII/262/2021

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 28

grudnia Uchwała została przekazana na stanowisko

kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021

pracy celem realizacji i ogłoszona na tablicy

Gminy Miedzichowo.

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

93.

XXVIII/263/2021

w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu 28

grudnia Zwolnienie

Gminnego

Zakładu

Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z 2021

Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach

obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki

z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy

środków obrotowych.

Miedzichowo

nadwyżki

środków

73

obrotowych, ustalonych na koniec okresu
sprawozdawczego za 2021 rok. Uchwała
została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
94.

XXVIII/264/2021

w sprawie zgłoszenia sołectwa Bolewice do 28
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 2021

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

95.

XXVIII/265/2021

w

sprawie

zmiany

Uchwały

Nr 28

grudnia Uchwała została przekazana na stanowisko

XXVII/255/2021 Rady Gminy Miedzichowo z 2021

pracy

dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru

opublikowana w Dzienniku Urzędowym

metody ustalania opłaty za gospodarowanie

Woj. Wlkp. Została ogłoszona na tablicy

odpadami

komunalnymi

wysokości stawki tej opłaty.

oraz

ustalenia

celem

dalszej

ogłoszeń

realizacji

w

oraz

Urzędzie

Gminy i sołectwach oraz umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

74

96.

XXVIII/266/2021

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/135/2020 28

grudnia Uchwała została przekazana na stanowisko

Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 września 2021

pracy

2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

opublikowana w Dzienniku Urzędowym

o

Woj. Wlkp. Została ogłoszona na tablicy

wysokości

odpadami

opłaty

za

komunalnymi

gospodarowanie
składanej

celem

przez

dalszej

ogłoszeń

realizacji

w

oraz

Urzędzie

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

Gminy i sołectwach oraz umieszczona

Miedzichowo.

w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

97.

XXVIII/267/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 28
Finansowej Gminy Miedzichowo.

2021

grudnia 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.
98.

XXVIII/268/2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 28
Miedzichowo na 2021 rok.

2021

grudnia Uchwała została przekazana Pani Skarbnik
w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
75

zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

Gminy

umieszczona

i

w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
99.

XXVIII/269/2021

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających 28
z upływem roku budżetowego 2021.

2021

grudnia Uchwalono wykaz zadań, na które wydatki
nie wygasają z upływem roku budżetowego
2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały. Uchwalono
finansowy

wydatków

plan

niewygasających

z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Środki finansowe na wydatki ujęte
w

wykazie

są

gromadzone

na

wyodrębnionym subkoncie podstawowego
budżetu gminy. Uchwała

rachunku
została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń

w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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100.

XXVIII/270/2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 28
Finansowej Gminy Miedzichowo.

2021

grudnia Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy

Miedzichowo.

Uchwała

została

przekazana do Pani Skarbnik celem realizacji
oraz

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń

w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.
101.

XXVIII/271/2021

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

28
2021

grudnia Uchwalono budżet na 2022 rok. Uchwała
została przekazana do Pani Skarbnik celem
realizacji oraz opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Woj. Wlkp. Została ogłoszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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