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Wstęp

str. 2

Zgodnie z wprowadzoną w roku 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,
Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Zakres przedkładanego dokumentu stanowi przede wszystkim realizację polityk. programów,
strategii oraz uchwał Rady Gminy za rok 2018.
Ogólna charakterystyka Gminy Miedzichowo.
Gmina Miedzichowo to malowniczo położona gmina w powiecie nowotomyskim otoczona
lasami i jeziorami. Zajmuje obszar 209 km 2, co stanowi 20.5% powierzchni powiatu. Tereny
pokryte lasami zajmują aż 70 jej obszaru. Pod względem geograficznym gmina położona jest
w zachodniej części Wielkopolski. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się gminy:
Lwówek,

Nowy

Tomyśl,

Zbąszyń

(powiat

nowotomyski),

Międzychód

(powiat

międzychodzki), Trzciel, Pszczew (powiat międzyrzecki). Siedziba Gminy znajduję się w
Miedzichowie położonym w odległości 19 km od Nowego Tomyśl i 81 km od Poznania.
Położenie Gminy:
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W skład Gminy wchodzi 21 wsi należących do 13 sołectw.
Tabela zestawienie sołectw i wsi:

Nazwa sołectwa

Wieś

Bolewice

Bolewice

Błaki

Błaki, Zawada

Bolewicko

Bolewicko, Sępolno

Grudna

Grudna, Węgielnia

Jabłonka Stara

Jabłonka Stara, Pąchy, Silna Nowa

Lewiczynek

Lewiczynek

Łęczno-Toczeń

Łęczno, Toczeń

Miedzichowo

Miedzichowo, Lubień

Piotry

Piotry

Prądówka

Prądówka

Stary Folwark, Trzciel-Odbudowa

Stary Folwark, Trzciel-Odbudowa

Szklarka Trzcielska

Szklarka Trzcielska

Zachodzko

Zachodzko

Cechą wyróżniającą gminę Miedzichowo na tle innych gmin Powiatu Nowotomyskiego jest
największa powierzchnia (209 km2) i najmniejsza liczba mieszkańców (3877 osoby).
Wynikająca z tego niewielka gęstość zaludnienia wynosi 18,55 os./km2 i jest sześciokrotnie
mniejsza od średniej wojewódzkiej.
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Tabela: Ludność Gminy Miedzichowo wg płci stan na 31.12.2018r.

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2

68

70

138

3

27

30

57

4-5

54

38

92

6

14

14

28

7

23

16

39

8-12

126

126

252

13-15

55

57

112

16-17

34

40

74

18

21

15

36

19-65

1278

1249

2527

Pow.66

212

310

522

Ogółem

1912

1965

3877

Tabela: porównanie dot. liczby urodzeń i zgonów w gminie

Rodzaj zdarzenia

Rok 2017

Rok 2018

Liczba urodzeń

48

50

Liczba zgonów

37

43

Bezrobocie w Gminie Miedzichowo stan na 31.12.2018r.
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Tabela: Bezrobocie w Gminie
Liczba

Gminy

bezrobotnych

30

ogółem

życia

Miedzichowo 49

Kobiety

Mężczyźni Osoby do Długotrwale

Nazwa

27

22

15

roku bezrobotni

16

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.

Sprawozdanie Wójta z działalności za rok 2018 rok.
1) Zawarto umowę z Panem Romualdem Karłyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą ,,EKO-UTYLIZACJA” z siedzibą w miejscowości Tarnowo Podgórne - na
wykonywanie m.in. usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych sztuk
zwierząt z terenu Gminy Miedzichowo;
2) zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc”
z siedzibą Posadówek 1, 64-310 Lwówek, reprezentowanym przez: Wiceprezesa Zarządu
Pana Hieronima Włodarczyka zwanym dalej Zleceniobiorcą, oraz Członkiem Zarządu Panem
Stanisławem Molinskim – na wykonywanie zleceń dotyczących m.in. wyłapywaniu, opiece,
utrzymaniu, żywieniu i dbaniu o bezpańskie psy schwytane z terenu Gminy Miedzichowo;
3) zawarto umowę z Krzysztofem Gajewczykiem – lekarzem weterynarii, prowadzącym Gabinet
Weterynaryjny ul. Młyńska 18, 64-305 Bolewice - wykonywanie usług polegających m.in. na
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zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo, sterylizacji albo kastracji zwierząt
w gabinecie, usypianie ślepych miotów na zlecenie Gminy Miedzichowo w gabinecie lub
w innym miejscu wskazanym przez gminę;
4) 5.01.2018 r. w Bolewicach odbyło się Spotkanie Noworoczne dla Przedsiębiorców
Stowarzyszeń, Organizacji i Instytucji z Gminy Miedzichowo;
5) 20.01.2018 r. w Bolewicach odbył się otwarty turniej tenisa stołowego o puchar Wójta;
6) 10.02.2018 r odbyła się uroczystość 99 rocznicy boju o Miedzichowo;
7) 16.02.2018 r. podpisana została umowa na ubezpieczenie komunikacyjne z Concordia Polska
TUW Oddział Poznań Przedstawicielstwo Konin;
8) 16.02.2018 r. podpisana została umowa na ubezpieczenie mienia z Uniqa Towarzystwo
Ubezpieczeń SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź;
9) 12.03.2018 r. została podpisana umowa z firmą A-Keller Usługi Budowlane, Betkowo 19C,
64-020 Czempiń, wybraną w przetargu nieograniczonym, na przebudowę i rozbudowę
Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku. Wartość umowy: 161.637,61 zł;
10) wydano 108 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 64 563,25 zł;
11) 10.03.2018 r w Miedzichowie odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowane
przez

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Miedzichowskiej, Sołectwa oraz

Straży Pożarnej;
12) 9-11.03.2018 r w Bolewicach odbył się weekend kulturalny połączony z obchodami Dnia
Kobiet.

Pomysłodawcą

wydarzenia

był

Paweł

Lisek,

mieszkaniec

Bolewic,

współorganizatorem, który wspiera całe przedsięwzięcie już od 3 lat był Urząd Gminy
w Miedzichowie;
13) 11.05.2018 r. odbyła się lustracja schroniska, prowadzona przez Stowarzyszenie Integracji
Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc”. Podczas wizyty w schronisku nie zaobserwowano
nic niepokojącego świadczącego o złym traktowaniu zwierząt;
14) Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającego
na eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie miejscowości Bolewice;
15) Uzgodniono przebieg lokalizacji sieci światłowodowej w miejscowości Bolewice;
16) Uzgodniono przebieg lokalizacji sieci elektroenergetycznych polegających min. na budowie
przyłączy, rozbudowie sieci w miejscowościach Bolewice, Łęczno, Miedzichowo;
17) W nocy z 11/12.05.2018 w Miedzichowie odbył się GWINT Ultra Cross-ultramaraton
o charaktarze przełajowym;
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18) 12.05.2018 r. w Grudnej już po raz szósty zorganizowano wydarzenie pn.:„Konie i powozy –
szlakiem Powstania Wielkopolskiego”;
19) 19.05.2018 r. w Bolewicach odbyły się XXVIbiegi uliczne im. Arkadego Fiedlera;
20) 19.05.2018 r. w Bolewicach odbył się bieg inauguracyjny VI Grand Prix Powiatu
Nowotomyskiego;
21) 20.05.2018 r w Bolewicach odbył się koncert z okazji „Dnia Matki ”;
22) 23.05.2018 r. w Bolewicach odbyła się debata o bezpieczeństwie;
23) 26.05.2028 r. w Miedzichowie odbyły się „XI zawody OLD BOYS 40 plus. Z tej okazji do
Miedzichowa przybyło wielu gości, samorządowców i strażaków;
24) 30.06-01.07 w Bolewicach obchodzono DNI BOLEWIC;
25) 2.06.2018 r. w Grudnej odbyła się impreza dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”;
26) 6.06.2018 r. w Przedszkolu „ Tęczowa Kraina ” w Bolewicach odbył się Piknik Rodzinny;
27) 9.06.2018 r w Miedzichowie odbył się Festiwal Piosenki Turystycznej;
28) wykonany został mural o tematyce niepodległościowej w Miedzichowie na budynku GS
„SCh” przy ul. Poznańskiej 34 (szczyt od ul. Bocznej);
29) przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku na dofinansowanie małego kina
społecznościowego w Bolewicach;
30) wykonano dwie tablice turystyczne ze szlakami turystycznymi Gminy, które zostały
ustawione w Bolewicku i Łęcznie oraz dwie tablice informacyjne z planami miejscowości
Bolewice i Miedzichowo. Koszt zamówienia to 9 859,50zł brutto;
31) 27 lipca 2018 w miejscowości Łęczno oraz 17 sierpnia 2018 w miejscowości Grudna odbyły
się kina plenerowe otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy;
32) 18 sierpnia 2018r. zorganizowano po raz piąty Miedzichowski Rajd Rowerowy pod hasłem
„Aktywna turystyka w zgodzie z naturą”;
33) w związku z suszą występującą na terenie Gminy Miedzichowo powołana była gminna
komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej. Do Urzędu Gminy Miedzichowo wpłynęło 110
wniosków rolników

o oszacowanie zakresu i wysokości szkód powstałych

w

gospodarstwach rolnych. Całkowita powierzchnia upraw objęta suszą wynosiła: 298 ha;
34) powierzone

zostało

stanowiska

Dyrektora

Szkoły

Podstawowej

im.

Powstańców

Wielkopolskich w Miedzichowie Panu Szymonowi Fabianowi, który został wybrany
w konkursie;
35) sprzedano 3 lokalne mieszkalne w Miedzichowie na kwotę: 64.649,00 zł;
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36) 19-23.09.2018 w ramach partnerskiej współpracy delegacja z Gminy Miedzichowo
odwiedziła dwie partnerskie Gminy : Szczurowa w Małopolsce oraz gminę Czernilawa na
Ukrainie;
37) sprzedana została w trybie rokowań nieruchomość lokalowa położona w Szklarce Trzcielskiej
za kwotę 41 000,00 zł;
38) na okres 4 tygodni firma Syngeos z Katowic użyczyła Gminie Miedzichowo bezpłatnie 1 szt.
czujnika monitorującego stan jakości powietrza. Przez dwa pierwsze tygodnie był
zamontowany w Miedzichowie, natomiast w kolejnych dwóch tygodniach czystość powietrza
monitorowana była w Bolewicach. Urządzenie pokazywało w czasie rzeczywistym stan
powietrza monitorujący temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, a także stężenie pyłów
zawieszonych PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog); Dzięki pozyskanemu
wsparciu czujnik na stałe został zamontowany na ścianie Chaty Polskiej w Bolewicach gdzie
stale monitoruje stan powietrza.
39) 11.11.2018 r. w Bolewicach odbyły się uroczyste obchody 100 rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
40) 09.XII.2018 w Bolewicach odbył się jarmark Bożonarodzeniowy ,,Kolędujmy wszyscy
wraz”.
Finanse Gminy.
Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Miedzichowo
Wartość mienia komunalnego wynosi 37.199.575,10 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń.
Wielkość mienia wraz z jego strukturą przedstawia poniższa tabela (podziału dokonano po
przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji mienia gminnego)
Tabela: Opis mienia.
Lp.

Opis mienia według grup rodzajowych

Wartość

I.

Ogółem grunty

9.265.889,54

II.

Budynki i lokale w tym

7.941.115,09

1.

Budynki mieszkalne

714.760,20

2.

Budynki niemieszkalne

199.668,87

3.

Obiekty szkolne

3.670,124,71
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4.

Świetlice – pawilon sportowy

5.

Obiekty służby zdrowia

149.915,26

6.

Obiekty przeciwpożarowe

631.953,11

7.

Obiekty administracyjne

212.176,17

8.

Przystanki

104.343,59

9.

Wiaty rekreacyjne

III.

Budowle

1.

Stacja uzdatniania wody i hydrofornie

1.749.478,49

2.

Sieć wodociągowa

3.410.561,49

3.

Sieć sanitarna

4.999.698,63

4.

Oczyszczalnie

2.013.745,94

5.

Przydomowe oczyszczalnie

1.489.935,27

6.

Kanalizacja burzowa

7.

Chodniki

139.598,67

8.

Ulica Leśna

144.681,73

9.

Ulica Młyńska

173.047,36

10.

Ulica Sportowa z kostki betonowej

320.233,03

11.

Obiekty sportowe (Orlik, Boiska) place zabaw

12.

Oświetlenie uliczne

323.370,46

13.

Zrekultywowane składowisko odpadów

276.854,55

14.

Inne (most żelbetonowy zbiorniki retencyjny i bezodpływowy)

IV

Środki transportowe

2.509.907,63

V.

Mienie ruchome (piece CO, zestawy komputerowe, aparaty

1.050.128,03

2.167.129,87

91.043,31
16.432.534,81

78.208,16

1.255.603,30

57.517,73

powietrzne, pompy pływające)
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OGÓŁEM

37.199.575,10

Tabela: WYKAZ GRUNTÓW ILOŚCIOWO
Stan 31.12.2017
Rodzaj użytku

Stan 31.12.2018

Powierzchnia gminy Powierzchnia gminy
(ha)

(ha)

Użytki rolne, w tym:

7,8268

7,8268

- grunty rolne

7,2883

7,2883

- łąki trwałe

0,3000

0,3000

- użytki rolne zabudowane

0,1785

0,1785

- rowy

0,0600

0,0600

26,1371

25,7489

- tereny mieszkaniowe

3,4559

3,0677

- tereny przemysłowe

0,6469

0,6469

15,4886

15,4886

- zurbanizowane tereny niezabudowane

5,7857

5,7857

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

0,7600

0,7600

Tereny komunikacyjne, w tym:

119,4322

119,9022

- drogi - tereny komunikacyjne

119,4322

119,9022

-

-

Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

- inne tereny zabudowane

- inne tereny komunikacyjne
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Tereny różne

-

-

Nieużytki

1,6010

1,6010

Grunty pod wodami, w tym:

0,5427

0,5427

-

powierzchniowymi

0,5427

0,5427

- tereny zabudowane oddane w wieczyste

4,9938

4,9938

0,9005

0,9005

161,4341

161,5159

Jednostki Oświatowe

4,0045

4,0045

Gminny Zakład Komunalny

4,1832

4,1832

grunty pod

wodami

płynącymi

użytkowanie
Prawo wieczystego użytkowania
Razem
W tym oddane w trwały zarząd:

Tabela: WYKAZ GRUNTÓW WARTOŚCIOWO
Stan 31.12.2017

Stan 31.12.2018

Wartość zł

Wartość zł

Rodzaj użytku

Użytki rolne, w tym:

244.029,00

269.605,90

- grunty rolne

230.829,00

256.405,90

1.200,00

1.200,00

12.000,00

12.000,00

- łąki trwałe
- rowy
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Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

416.628,62

442.389,86

40.964,86

35.924,86

304.496,21

335.297,45

70.912,55

70.912,55

255,00

255,00

Tereny komunikacyjne, w tym:

7.523.917,64

8.006.483,96

- drogi—tereny komunikacyjne

7.523.917,64

8.006.483,96

2.234,00

2.234,00

Grunty pod wodami, w tym:

14.080,00

14.080,00

-

14.080,00

14.080,00

8.200.889,26

8.734.793,72

138.722,59

138.722,59

Wartość gruntów oddanych w zarząd oświata

185.209,63

185.209,63

Wartość gruntów oddanych w zarząd GZK

207.163,60

207.163,60

8.731.985,08

9.265,889,54

- tereny mieszkaniowe
- inne tereny zabudowane
- zurbanizowane tereny niezabudowane
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

Nieużytki

grunty

pod

wodami

powierzchniowymi

płynącymi
Wartość gruntów w posiadaniu Gminy
Wartość

gruntów

oddanych

w

wieczyste

użytkowanie

Ogółem
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Użytkowanie wieczyste
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w użytkowanie wieczyste oddano grunty o
łącznej powierzchni 4.998 ha i wartości 138.722,59 zł w tym:

L.p. Użytkownik wieczysty

Powierzchnia

Wartość

( ha)

(zł)

1.

Osoby fizyczne

2.5899

62.703,59

2.

Gminna Spółdzielnia ,,SCH” Miedzichowo

0,6400

32.840,00

3.

IntertransLogistik Service Sp. z o.o. Bolewice

1.4330

32.517,00

4.

ANIMR Sp. jawna Mirosław Kaźmierczak Bolewice

0,3309

10.662,00

Ogółem

4.9938

138.722,59

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku nie oddano w
użytkowanie wieczyste żadnych gruntów.
W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku nie nastąpiło żadne
przekształcenie wieczystego gruntów w prawo własności.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Miedzichowo posiada w użytkowaniu wieczystym
0,9005 ha gruntów Skarbu Państwa o wartości 37.658,00 zł położnej w Lewiczynku (po PKP)

str. 14

Trwały zarząd
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oddano w trwały Zarząd jednostkom
organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni 8.1877 ha i wartości 392.373,23 zł w
tym:

L.p. Oddane w trwały zarząd

Powierzchnia

Wartość

(ha)

(zł)

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach

2.1331

88.619,87

2.

Szkoła Podstawowa Miedzichowo

1.8714

96.589,76

3.

Gminny Zakład Komunalny Bolewice

4.1832

207.163,60

Ogółem

8.1877

392.373,23

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku nie nastąpiły żadne
zmiany
w zakresie nieruchomości oddanych w zarząd.
Dzierżawa
L.p.

Dzierżawa

Stan na 31.12.2017
Pow. ha

Stan na 31.12.2018

Wartość

Pow. ha

Wartość

1.

Grunty rolne

5,9913

11.437,48

5,9913

11.437,48

2.

Tereny pozostałe

0,0003

7,73

0,0003

7,73

Ogółem

5.9916

11.445,21

5.9916

11.445,21
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Obrót mienia komunalnego od dnia 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku
ZWIĘKSZENIA
W wyniku zakończonych w 2018 roku inwestycji nastąpiło zwiększenie posiadanego mienia
komunalnego jak poniżej:
1) Dokonano zwiększenia wartości gruntów na wartość: 538.944,46
- działka nr 32 położonej w Starym Folwarku o 113.910,30 zł brutto w związku
z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- działka nr 233 położonej w Trzciel Odbudowa o 267.133,37 zł brutto w związku
z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- działka nr 208/3 położonej w Miedzichowie o wartość 22.576,90 zł brutto poprzez położenie
nakładki asfaltowej,
- działka nr 103/10 położonej w Miedzichowie o wartość 30.801,24 zł brutto w związku
z położeniem nawierzchni z kostki brukowej
- działka nr 231 położonej w Prądówce o wartość 7.084,80 zł brutto w związku
z przebudową drogi,
- działka nr 167/2 położonej w Sępolnie o wartość 3.437,85 zł brutto w związku
z przebudową drogi.
2) W wyniku komunalizacji nabyto od Skarbu Państwa grunt o pow. 0,4700 ha, o wartości
94.000,00 zł położony w Węgielni.
3) Zwiększono wartość budynku Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku w związku z
wykonaniem remontu na wartość: 177.601,46 zł.
4) Zwiększono wartość budynku przy ul. Szkolnej 4 w Bolewicach, w związku z wymianą
okien na wartość: 16.995,18 zł.
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5) Zwiększono wartość wiaty rekreacyjnej w Łęcznie, w związku z wykonanymi robotami
elektrycznymi na wartość: 14.554,09 zł.
6)

Zwiększono wartość Pawilonu Sportowego w Bolewicach, w związku z pracami

budowlanymi na wartość: 49.969,11 zł.
7) Zakup oświetlenie uliczne:
 Bolewice ul. Żytnia na wartość: 52.767,00 zł
 Miedzichowo, ul. Leśna na wartość: 22.044,06 zł
 Miedzichowo, ul. Zbąszyńska na wartość: 14.696,04 zł
 Miedzichowo, ul. Ogrodowa na wartość: 18.455,53 zł
 Miedzichowo, ul. Łąkowa na wartość: 18.455,53 zł
 Stary Folwark na wartość: 14.455,28 zł
8) Zakupiono Otwór Hydrogeologiczny w Bolewicach na wartość: 76.294,44 zł
9) Zakupiono 2 traktorki z przyczepką na łączoną wartość: 19.800,00 zł
(wartość jednostkowa: 9.990,00zł)
10) Zakupiono klimatyzację do Urzędu na wartość: 48.000,00 zł
11) Wykonano sieć wodociągową Sępolno-Bolewicko na wartość: 39.816,31 zł
12) Zakupiono pompę głębinową na wartość 11.979,32 zł
13) Zakupiono ciągnik rolniczy CLAS o wartości: 66.193,50 zł
14) Zakupiono samochód ciężarowy Star200 o wartości: 5.728,88 zł
ZMNIEJSZENIA
1) Dokonano sprzedaży budynku położonego przy ul. Osiedlowej 6 w Miedzichowie
wraz z gruntem (działka nr 338/2 ) z czterema lokalami mieszkalnymi (wartość
księgowa budynku mieszkalnego: 160.848,50zł; budynku gospodarczego: 7.634,97zł;
wartość gruntu pod posesją: 640,00 zł)
- lokalu nr 1 o pow. 72,55 m² i pomieszczeń przynależnych o pow. 53,34m2 z
udziałem wynoszącym 212589/45061 za kwotę 21 402,20 zł na rzecz najemców,
- lokal nr 2 o pow. 73,61 m2 i pomieszczeń przynależnych o pow. 39,03 m2 z udziałem
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wynoszącym 11264/45061 za kwotę 21 715,00 zł na rzecz najemców,
- lokal nr 3 o pow. 72,99 m2 i pomieszczeń przynależnych o pow. 37,60 m2 z udziałem
wynoszącym 11059/45061 za kwotę 21 532,00 zł na rzecz najemców,
- lokal nr 4 o pow. 73,86 m2 i pomieszczeń przynależnych o pow. 27,63 m2 z
udziałem wynoszącym 10149/45061 za kwotę 151 090,00 zł na rzecz osoby
prywatnej.
2) Dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Szklarce Trzcielskiej
(działka nr 90/4) o pow. 53,60 m2 i pomieszczeń przynależnych o pow. 82,00 m2 z
udziałem wynoszącym 13560/30120 za kwotę 41 000,00 zł na rzecz osoby prywatnej.
(Wartość księgowa budynku mieszkalnego: 21.726,16 zł; budynku gospodarczego:
10.494,00 zł; wartość gruntu pod posesją: 4.400,00 zł)
3) Dokonano sprzedaży kotła na wartość 5.000,00 zł znajdującego się w budynku przy
ul. Osiedlowej 6 w Miedzichowie.
Inwestycje rozpoczęte
Według stanu na ostatni dzień grudnia 2018 roku wartość inwestycji niezakończonych wynosi
210.182,10 zł:
- kwota 30.000,00 zł – wydatkowana na dokumentację dotyczącą budowy kompleksu
sportowo-rekreacyjnego oraz tak zwanych Dymarków Miedzichowskich (dalsza realizacja
uzależniona jest od uzyskanych środków z dofinansowania)
- kwota 89.339,90 zł – wydatkowana na opracowanie dokumentacji termomodernizacji
budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach (dalsza realizacja w roku
2019)
- kwota 37.891,00 zł wydatkowana na dokumentację dotyczącą inwestycji „Małe Kino
Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego” (dalsza
realizacja w roku 2019)
- kwota 46.858,00 zł wydatkowana na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg:
 Ul. Sportowa – Bolewice (20.000,00 zł)
 Ul. Rzeczna – Miedzichowo (10.574,00 zł)
 Ul. Łąkowa – Miedzichowo (3.142,00 zł)
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 Ul. Ogrodowa – Miedzichowo (3.142,00 zł)
- kwota 6.093,20 zł wydatkowana na opracowanie dokumentacji studni głębinowej w
Miedzichowie i Bolewicach.
II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.
1. Ograniczone prawa rzeczowe
L.p

Tytuł prawny

Wartość na
31.12.2018

1.

Hipoteka na nieruchomościach (z 118.603,24
tytułu podatków)

1.2

Wpisy hipoteczne dotyczące osób 118.603,24
fizycznych

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.
2. Wierzytelności
Gmina posiada na koniec grudnia 2018 wierzytelności z tytułu dzierżawy i najmu składników
majątkowych w kwocie 13.702,96.
3. Udziały w Spółkach.
Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

4. Akcje
Gmina nie posiada akcji.
Mienie gminne nie jest przedmiotem zastawu, hipoteki, nie było przedmiotem poręczeń
kredytów, pożyczek i obligacji.
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Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz posiadania.
1.z tytułu sprzedaży
L.p.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych

150.000,00

236.239,20

2.

Sprzedaż innych składników majątkowych

300,00

0,00

Razem

150.300,00

236.239,20

2. z tytułu opłat majątkowych
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

Opłaty za wieczyste użytkowanie

9.000,00

9.065,89

2.

Najmem i dzierżawa (§ 0750)

162.500,00

171.041,23

Razem

171.500,00

180.107,12

L.p
.

BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE
Budżet Gminy Miedzichowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedzichowo
Nr XXVI/236/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w wysokości:
- dochody – 16.214.494,00 zł
- wydatki – 16.027.743,00 zł
- nadwyżka – 186.751,00 zł
W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i
zarządzeń Wójta Gminy Miedzichowo.
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Zmiany na podstawie uchwał dotyczyły dochodów własnych gminy (subwencji oświatowej,
dobrowolnych wpłat, wpływów z różnych dochodów i opłat, odsetek, podatków, wpływów
ze 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, wprowadzenie nowego

programu 500+ świadczenia

wychowawczego.

Budżet po zmianach wyniósł:
- dochody – 17.193.813,42 zł (zwiększono o 979.319,42 wzrost o 6,04%),
- wydatki – 17.842.230,42 zł (zwiększono o 1.814.487,42 zł wzrost o 11,32%),
- planowano deficyt w wysokości – 648.417,00 zł.

BUDŻET GMINY NA 2018 ROK
20000000
15000000
10000000
5000000
0
01.01.2018

31.12.2018

zmiana

-5000000
Dochody

Wydatki

Nadwyżka

Deficyt
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Dochody

Nadwyżka Deficyt

Wydatki

01.01.2018

16.214.494,00

16.027.743,00

31.12.2018

17.193.813,42

17.842.230,42

-648.417,00

+979.319,42

+1.814.487,42

-835.168,00

zmiana

186.751,00

Dochody Gminy Miedzichowo za 2018 rok
Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 16.508.470,88 zł to jest na poziomie
100,38 % planu rocznego.
Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.
Wyszczególnienie

l.p.
1.

2.

Dochody ogółem

% Udział w

Wykonanie 2018

dochodach

4.

5.

17.604.233,09

100,00

I

Dochody bieżące:

17.182.643,89

97,60

1.

Dochody własne

7.724.084,04

44,95

Dochody podatkowe

4.212.626,54

54,54

Udział w dochodach budżetu państwa

2.397.037,22

31,03

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

2.278.892,00

95,07

b)podatek dochodowy od osób prawnych

118.145,22

4,93

.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 9.559,69

0,12
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administracji rządowej

2.

3.

Pozostałe

1.104.860,59

14,31

Subwencja ogólna:

4.250.819,00

24,74

Część oświatowa

3.361.413,00

79,08

Cześć wyrównawcza

889.406,00

20,92

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 5.207.740,85

30,31

bieżące i zlecone z zakresu administracji
rządowej
II

Dochody majątkowe

421.589,20

2,40

DOCHODY 2018
Dochody własne

Subwencje ogólne

Dotacje celowe

Dotacje celowe
30%
Dochody własne
45%
Subwencje ogólne
25%

Dochody własne

Subwencje ogólne Dotacje celowe

dochody

7.724.084,04

4.250.819,00

5.207.740,85

% udział

44,95

24,74

30,31
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Realizacja dochodów budżetu Gminy Miedzichowo
w latach 2016-2018
Plan

Wykonanie

20 000 000,00
18 000 000,00
16 000 000,00

15286314,46

15286314,46

16508470,88
16473631,36

17193813,42

17604233,09

14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2016

2017

2016

2017

2018

2018

Plan

15.286.314,46

16.473.631,36

17.193.813,42

Wykonanie

15.286.314,46

16.508.470,88

17.604.233,09

218.100,79

146.556,80

421.589,20

w tym majątkowe
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Wydatki Gminy Miedzichowo za 2018 rok
Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości – 16.609.871,90 zł to jest na poziomie
93,09 % planu rocznego. Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie 2018 rok

%

Udział

w

wydatkach
ogółem
Wydatki ogółem

16.609.871,90

100,00

15.645.368,16

94,19

I

Wydatki bieżące

1.

Dotacje

1.090.474,98

6,97

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.970.781,82

38,16

3.

Wydatki na świadczenia społeczne

4.506.683,98

28,81

4.

Wydatki na obsługę długu

54..618,87

0,35

5.

Pozostałe wydatki bieżące

4.023.808,51

25,71

II

Wydatki majątkowe

964.503,74

5,81
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WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2018 ROKU
20 145 000,00
18 145 000,00
1148075
16 145 000,00

964503,74

14 145 000,00
12 145 000,00
10 145 000,00
8 145 000,00

16694155,42

15645368,16

6 145 000,00
4 145 000,00
2 145 000,00
145 000,00
PLAN

Wydatki bieżące

Plan
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

WYKONANIE

Wydatki majątkowe

Wykonanie

Struktura

16.694.155,42

15.645.368,16

93,72

1.148.075,00

964.503,74

84,01
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STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2018
Dotacje

Wynagrodzenia z pochodnymi

Wydatki na obsługę długu

Pozostałe wydatki

Wydatki na świadczenia społeczne

1090474,98
4023808,51

54618,87

5970781,82

4506683,98

KWOTA WYKONANIA

Wydatki bieżące

15.645.368,16

Dotacje

1.090.474,98

Wynagrodzenia z pochodnymi

5.970.781,82

Wydatki na świadczenia społeczne

4.506.683,98

Wydatki na obsługę długu
Pozostałe wydatki

54.618,87
4.023.808,51
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Porównawcze zestawienie wydatków Gminy w latach 2016-2018 przedstawia poniższy
wykres.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedzichowo
w latach 2016-2018
Plan

wykonanie

w tym majątkowe

20 000 000,00
15510720,57 14465772,22

16473932,36

17842230,42 16609871,9
15242709,39

15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
1379394,01

745009,28

964503,74

0,00
2016

2017

2018

2016

2017

2018

Plan

15.510.720,57

16.473.932,36

17.842.230,42

wykonanie

14.465.772,22

15.242.709,39

16.609.871,90

w tym majątkowe

745.009,28

1.379.394,01

964.503,74

W 2018 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 zrealizowano 2 projekty:
- na realizację projektu w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,, Wsparcie na
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
pod tytułem ,,Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska młodzieżowego w Bolewicku”
ponosząc wydatki w wysokości 169.240,46 zł
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- na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 pod tytułem ,,Lepsze warunki dydaktyczne w Szkole Podstawowej w
Miedzichowie” wydatkując kwotę 146.626,13 zł.

Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:

WYDATKI
RODZINA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE

5%
32%

38%
25%

1. Oświata i wychowanie (dział 801 i rozdział 75085) w kwocie 6.298.432,83 zł.

to jest 37,92% wydatków ogółem.
Źródłem finansowania tych działalności były:
- subwencja oświatowa w kwocie 3.361.413,00 zł.( 53,37 % wydatków oświatowych)
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 332.642,61 zł. (5,28% wydatków oświatowych)
- środki własne Gminy w kwocie 2.604.377,22 zł. (41,35% wydatków oświatowych)
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
subwencja oświatowa
41%

dotacje z budżetu państwa

5%

środki własne Gminy

54%

2. Pomoc społeczna ( dział 852) w kwocie 806.407,22 zł.
to jest 4,85% wydatków ogółem.
Źródłem finansowania tych działalności były:
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 470.444,99 zł.
- środki własne Gminy w kwocie 335.962,23 zł

POMOC SPOŁECZNA
dotacje z budżetu państwa

środki własne Gminy

42%
58%

3.Rodzina ( dział 855) w kwocie 4.187.125,05 zł.
to jest 25,21 % wydatków ogółem.
Źródłem finansowania tych działalności były:
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- dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.106.629,68 zł.
- środki własne Gminy w kwocie 80.495,37 zł.

RODZINA
dotacje z budżetu państwa

środki własne Gminy

2%
98%

Przychody
W 2018 roku Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań, tytułu pożyczek, kredytów lub emisji
obligacji.

Rozchody
W 2018 roku Gmina spłaciła wykupiła obligacje w wysokości 350.000,00 zł.
Nadwyżka
Rok 2018 Ogółem budżet zamknął się kwotą – 2.655.951,17 zł (w tym nadwyżka wolnych
środków stanowi 1.205.951,17 oraz kwota 1.450.000,00 posiadane zobowiązania)
Zadłużenie
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi 1.472.616,50 zł, co stanowi
8,37% wykonanych dochodów ogółem z tego:
- z tytułu zaciągniętych zobowiązań na podstawie pojętych uchwał (obligacji) w kwocie
1.450.000,00 zł,
- z tytułu zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań w wysokości 22.816,50
zł (modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia hal sportowych w szkołach)
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ZADŁUŻENIE GMINY W LATACH 2016-2018
2 500 000,00

2163775,5
1843296

2 000 000,00
1472616,5
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

2016

2017

2018

Kwota zadłużenia na koniec roku

2016
Kwota zadłużenia na koniec roku
% zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem

2017

2018

2.163.775,50

1.843.296,00

1.472.616,50

14,16%

11,16 %

8,37 %

Realizacja świadczeń.
1.Pomoc społeczna

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Rodzaj świadczenia
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Zdarzenie losowe
Świadczenie
pieniężne„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Usługi specjalistyczne
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Dożywianie

L. osób/rodzin
40
6
68
1
38

L. świadczeń
468
25
117
1
48

Kwota
249.810,00
10.172,00
43.893,00
1.000,00
7.150,00

1
39

100
431

7.200,00
23.837,00

85

13.009

127.484,00
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2.Karta Dużej Rodziny
W 2018r. wydano KDR dla 10 rodzin: dla 7 rodzin nowych, 2 karty-uzupełniające,1 karta
elektroniczna.

3. Dobry start
liczba złożonych wniosków: 339
liczba dzieci, które otrzymały świadczenie: 482
kwota wypłaconych świadczeń: 144.600,00 zł
4. Świadczenie wychowawcze 500+
liczba złożonych wniosków: 336
liczba rodzin pobierających świadczenie: 248
kwota wypłaconych świadczeń: 2.458.167,00 zł
stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: 26.407,00 zł
5. Fundusz alimentacyjny
kwota wypłaconych świadczeń: 94.100,00 zł
stan należności z tytuły wypłaconych świadczeń z FA: 841.094,00
aktywni dłużnicy w gminie: 21
Zasiłek dla opiekuna
liczba świadczeniobiorców: 3
kwota wypłaconych świadczeń: 19.380,00 zł.

6. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
liczba świadczeniobiorców: 198
kwota wypłaconych świadczeń: 522 048,00 zł.
7. Zasiłek pielęgnacyjny
liczba świadczeniobiorców: 32
kwota wypłaconych świadczeń: 287 207,00 zł.
8. Świadczenie pielęgnacyjne
liczba świadczeniobiorców: wniosków 6
kwota wypłaconych świadczeń: 243 634,00 zł.
9. Specjalny zasiłek opiekuńczy
liczba świadczeniobiorców: 9
kwota wypłaconych świadczeń: 35.168,00 zł.
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10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
liczba świadczeniobiorców: 43
kwota wypłaconych świadczeń: 43.000,00 zł.
11.Świadczenie rodzicielskie
liczba świadczeniobiorców: 10
kwota wypłaconych świadczeń: 93.150,00 zł.
12. Stypendia socjalne
liczba wniosków (I – VI) 66, (IX-XII) 52
kwota wypłaconych świadczeń: 13.642,00 zł.

Kwoty świadczeń nienależnie pobranych:
świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 10.850,00 zł. w tym podlegających zwrotowi do budżetu
państwa: 1.926,36 zł.

Realizacja polityk, programów i strategii.
W okresie sprawozdawczym w Gminie Miedzichowo realizowane były następujące polityki,
programy i strategie:
1. Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2015-2020.
2. Obowiązująca zmiana do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Miedzichowo.
3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Program współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi.
5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2018r.
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. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy
w Rodzinie w Gminie Miedzichowo na lata 2018 – 2023.
11. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023.
12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na 2018 rok
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1.Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2015-2020 została przyjęta do realizacji
uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
Wizja strategiczna według dokumentu brzmi:
Gmina Miedzichowo stanowi dobre miejsce do pracy i życia. Pozwala na to jej
zagospodarowanie, wykorzystujące walory przyrodnicze, historyczne i geograficzne. Gmina
Miedzichowo to wspólnota przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Z uwagi na specyfikę Gminy Miedzichowo przyjęto założenie, iż optymalnym rozwiązaniem
jest zrównoważony rozwój Gminy poprzez nwestycje w budowę i rozbudowę poniższych
celów strategicznych:
Cel strategiczny nr 1 Infrastruktury technicznej
Cel strategiczny nr 2 Infrastruktury społecznej
Cel strategiczny nr 3 Infrastruktury turystycznej
Cel strategiczny nr 4 Inwestycje w kapitał ludzki
W ramach powyższych celów strategicznych założono realizację 19 zadań inwestycyjnych w
okresie czasowym od 2015 do 2020 roku.
Tabela nr 4 Zestawienie zadań inwestycyjnych zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy
Miedzichowo
Grupa
zadaniowa

I.

Usługi publiczne:
edukacja
(ponadlokalny
system kształcenia
na poziomie
gimnazjalnym, w
tym poprawa
jakości
infrastruktury)

1.
Poprawa jakości
infrastruktury
edukacyjnej

Tytuł zadania

Okres
realizacji

Informacja o
realizacji
zadania

2015-2020 (obligatoryjnie dla każdego zadania)

Termomodernizacja szkół na
obszarach wiejskich (Szkoła w
Miedzichowie, Szkoła w
Bolewicach).

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji
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2.

Budowa obiektów sportowych na 2015-2020
obszarach wiejskich ( boiska,
bieżnie, trybuny, pawilon
sportowy - Bolewice )

Zrealizowano
częściowo:
Budowa siłowni
w Bolewicach i
Miedzichowie.

Budowa wigwamu w
miejscowości Łęczno Toczeń

2015-2020

Zrealizowano w
całości

Remont oraz wyposażenie
biblioteki w Bolewicach

2015-2020

Budowa skansenu ( Dymarki
Miedzichowskie-scena,
biesiadnik, wyposażenie)

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

Remont schroniska
młodzieżowego w
Bolewicku (boisko,
biesiadnik)

2015-2020

Zrealizowano w
całości

Poprawa
Modernizacja oczyszczalni
infrastruktury /usługi ścieków w Bolewicach
publiczne

2015-2020

Zrealizowano
Częściowo

Poprawa
infrastruktury
/usługi
publiczne

Rozbudowa kanalizacji
(Bolewice – Bolewicko,
Miedzichowo)

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

Termomodernizacja obiektu
użyteczności publicznej (Urząd
Gminy, przebudowa kotłowni
w urzędzie, instalacja
elektryczna)

2015-2020

Częściowo
zrealizowane
(remont instalacji
elektrycznej)

Utworzenie gminnego
centrum kultury

2015-2020

Poprawa jakości
infrastruktury
sportowej
3.
Poprawa jakości
infrastruktury
społecznej
4.
Poprawa
infrastruktury
/usługi publiczne
5.
Poprawa
infrastruktury
/usługi publiczne
6

7

8

Poprawa
infrastruktury
/usługi publiczne

9.
Poprawa
infrastruktury
/usługi
publiczne
10.

Poprawa
infrastruktury
/usługi
publiczne

remon remontu
pawilonu
Zadanie
planowane
do realizacji

Zadanie planowane
do realizacji
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11.
Usługi publiczne

Zakup pojazdów m.in. autobus,
bus do przewozu dzieci
szkolnych

2015-2020

Zakupiono autobus
do przewozu dzieci

II.

Turystyka (w
tym turystyka
kulturowa),

1.

Poprawa jakości
infrastruktury
turystycznej

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

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

2

Poprawa jakości
infrastruktury
turystycznej

Utwardzenie oraz odnowienie
szlaków turystycznych na
terenie gminy.

2015-2020

Zakończono
odnawianie
szlaków
turystycznych

3.

Poprawa jakości
infrastruktury
turystycznej

Zagospodarowanie terenu wokół
zbiornika Czarna woda
(stanowiska grillowe, ścieżka
wokół zbiornika, mostek miejsce
do gry w siatkówkę)

2015-2020

Zrealizowano:
ścieżka
edukacyjna,
boisko, miejsce na
ognisko
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4.

Poprawa jakości
infrastruktury
turystycznej

5.

Izby regionalne
(Smolarnia oraz przy
remizie w Bolewicach
+remont zabytkowego
samochodu strażackiego)

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

W zakresie
uporządkowania
struktury
przestrzennej
opracowany został
Bilans Terenów
przeznaczonych
pod zabudowę.

Inwentaryzacja
przyrodniczokrajoznawcza
dolinie Czarnej Wody

Wykonanie oceny
oddziaływania ruchu
turystycznego na stan
czystości wód Jeziora
Głębokiego, Trzy Tonie i
Proboszczowskiego
Wytyczenie ścieżek
dydaktycznych na obszarach
o wysokich walorach
przyrodniczych .
Wytyczenie i wyznaczenie
nowych
turystycznych ścieżek
rowerowych i pieszych oraz
dokładne ich oznaczenie
Wyznaczenie terenów pod pola
namiotowe
Uporządkowanie struktury
przestrzennej
obszarów rekreacyjno –
turystycznych
III.

Usługi publiczne:
lokalna i
subregionalna
infrastruktura
drogowa

1.

Infrastruktura
drogowa

Modernizacja oświetlenia
ulicznego LED w Gminie
Miedzichowo

2015-2020

Zrealizowano w
Miedzichowie
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2.

Infrastruktura
drogowa

Budowa i modernizacja dróg
w gminie ok.50 km

2015-2020

Zadanie
realizowane
corocznie

3.

Infrastruktura
drogowa

Modernizacja dróg
powiatowych ( Jabłonka Stara
– Trzciel, Grońska – Grudna)

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

Modernizacja i rozbudowa
chodników na terenie gminy

2015-2020

Modernizacja przystanków
autobusowych

2015-2020

Przystanki
zostały
odmalowane

Budowa elektrowni
wiatrowej w okolicach
Bolewic

2015-2020

Wybudowana
została sieć
gazowa dla
miejscowości
Bolewice.
W trakcie
opracowania jest
dokumentacja
dotyczącą sieci
wodociągowej.

4.
Infrastruktura
drogowa

5.
Gospodarka
niskoemisyjna

Przekształcenie istniejących
systemów
opalania w obiektach
publicznych w systemy bardziej
przyjazne dla środowiska, w
szczególności ograniczenie
"niskiej emisji

Zadanie planowane
do realizacji

Budowa sieci gazowej
Wykonanie stacji uzdatniania
wody wraz z siecią
wodociągową dla
miejscowości Piotry i
Lewiczynek
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2. Obowiązująca zmiana do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Miedzichowo została przyjęta uchwałą nr II/9/2014 Rady Gminy
Miedzichowo z dnia 22 grudnia 2014 roku. “Studium...”, obejmuje gminę Miedzichowo w jej
granicach administracyjnych, tj. powierzchnię 209 km2. Zakres ustaleń “Studium...” dotyczy:
a. uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego;
b. celów oraz kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy;
c. kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, w tym komunikacji;
d. kierunków kształtowania środowiska, w tym zasad rozwoju społeczno-gospodarczego;
e. polityki w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
obszarów przewidywanych do realizacji zadań i programów przyjętych w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa.
“Studium...” zakłada, że: Strategicznym celem rozwoju gminy Miedzichowo jest
zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy zintegrowany z walorami środowiska
przyrodniczego.
Cele zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo wg dokumentu:
a. Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych dla
rozwoju gminy;
b. Stworzenie warunków do zagospodarowania umożliwiającego pełnienie przez gminne
jednostki osadnicze roli ośrodków wielofunkcyjnych, zarówno dla mieszkańców regionu
jak i turystów, związanego w szerokim zakresie z wymianą towarową i obsługą ruchu
turystycznego.
c. Stworzenie warunków do inwestowania, w terenach korzystnych z punktu widzenia
środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem jego ochrony;
d. Przebudowa układu drogowego pod kątem ograniczenia uciążliwości wywołanych
ruchem tranzytowym oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej do wszystkich części
gminy;
e. Utrzymanie tożsamości kulturowej gminy;
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f. Uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy, w tym
kształtowanie wnętrz architektonicznych w nawiązaniu do tradycji;
g. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w tym ochrona przed zabudową terenów
cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz kanałów wentylacyjnych;
h. Poprawa warunków życia ludności, związana z podniesieniem jego jakości.

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
Powierzchnia terenów gminy Miedzichowo, dla których opracowano plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego stanowi niewiele ponad 0,5% powierzchni gminy.
Obowiązujące w gminie plany zostały sporządzone i uchwalone w różnym stanie prawnym.
Część planów została sporządzona i uchwalona na podstawie nieobowiązujących przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (2 plany) a część na
podstawie obowiązującej obecnie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (12 planów). Są to:
1. uchwała Nr XIV/110/2000 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów aktywizacji gospodarczej w Bolewicach wraz ze zmianą w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo;
2. uchwała Nr VII /50 /2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27.09.2007 r. w sprawie
uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Miedzichowo – wieś Jabłonka Stara;
3. uchwała Nr VII/51/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27.09. 2007 r. w sprawie:
uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Miedzichowo – wieś Pąchy;
4. uchwała Nr VII/52/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27.09.2007 r. w sprawie:
uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Miedzichowo – wieś Silna Nowa;
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5. uchwała Nr VII/53/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27.09.2007 r. w sprawie:
uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Miedzichowo – wieś Szklarka Trzcielska;
6. uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie ulicy Szparagowej w Miedzichowie;
7. uchwała Nr XXIII/176/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Miedzichowo – fragment miejscowości Bolewicko;
8. uchwała NR X/56/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29.09.2011 R. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 1571/11
i 1572, obręb Bolewice, gm. Miedzichowo;
9. uchwała Nr XX/113/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod.
1571/6 i 1571/7, obręb Bolewice, gm. Miedzichowo;
10. uchwała Nr XX/114/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod.
1559/2 obręb Bolewice, gm. Miedzichowo;
11. uchwała Nr XXI/126/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod.
1473/9 obręb Bolewice, gm. Miedzichowo;
12. uchwała Nr XVI/125/2001 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Miedzichowo, w części dotyczącej wsi Bolewice (zmiana funkcji terenu z rolniczej
przestrzeni produkcyjnej na obszar eksploatacji złóż kruszywa naturalnego - działki
ewidencyjne nr 733, 734/2, 734/3);
13. uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Miedzichowo;
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14. uchwała Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod.
1339/1 i 1339/2, obręb Bolewice, gmina Miedzichowo.

4. Program współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi.
Roczny program współpracy Gminy Miedzichowo na rok 2018 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty
został przez Radę Gminy w Miedzichowie uchwałą Nr XXIV/217/2017 z dnia 8 listopada
2017r.
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 2018 rok
przeznaczono kwotę w wysokości 15.000,00 zł.
Okres realizacji programu współpracy trwał od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
W roku 2018 Gmina Miedzichowo ogłosiła 1 otwarty konkurs na realizację zadania
publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W wyznaczonym
terminie wpłynęła jedna oferta. Została podpisana umowa z Klubem Sportowym Dąb
Bolewice, kwota dotacji wyniosła 15000,00zł.

5.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2018r.

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 2018 roku”. Uchwalony został Uchwałą Nr
XXVIII/241/2018 Rady Gminy Miedzichowo w dniu 28 lutego 2018 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
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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 (pozbawienie możliwości

rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych, w celu unikania niekontrolowanej
rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i
kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.
Na finansowanie zadań realizowanych w ramach programu na 2018 wydatkowano
z budżetu jednostki kwotę 28 967, 52 zł. Wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu Gminy
Miedzichowo oraz sprawowaniem opieki zajmuję się Schronisko dla zwierząt na podstawie
podpisanej umowy z gminą, tj. Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych
„Wielkopomoc” z siedzibą w Posadówek 1, 64-310 Lwówek. Koszty za wykonane
i udokumentowane czynności określone w umowie ustala się wynagrodzenie miesięczne na
następujących zasadach: opłata ryczałtowa 2160. 00 zł brutto za pobyt i pełne utrzymanie
zwierząt w ilości do 12 sztuk, w przypadku zwiększenia liczby zwierząt, ustala się koszty
pobytu i utrzymania w wysokości 6 zł brutto za każdą kolejną sztukę (tj. ponad 12) – stawka
dzienna.
6.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Miedzichowo.
Gmina Miedzichowo posiada Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających
Azbest z Terenu Gminy Miedzichowo na lata 2013-2017z perspektywą do roku 2032,
zatwierdzonych Uchwałą Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku
Nr VIII/64/2007 w sprawie przyjęcia w/w Programu. Został on zaktualizowany
i zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 25 kwietnia
2013 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miedzichowo na lata 2013-2017 z perspektywą do roku
2032”. Zawiera on między innymi inwentaryzację wymienionych wyrobów na terenie Gminy
oraz haromonogram realizacji zadań zmierzających do likwidacji azbestu.
Informacje o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest
w postaci elektronicznej znajdujących się w bazie azbestowej oraz prowadzona jest ewidencja
ankiet azbestowych, które mieszkańcy składają do Gminy na bieżąco.
Corocznie Wójt Gminy Miedzichowo składa informację o „Rodzaju, ilości i miejscach
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występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz
informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest” do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego
w Poznaniu.

Tut. Organ również co rocznie składa informację o realizacji „Programu

oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2023” za rok 2018 do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Do zutylizowania na terenie Gminy pozostało 273 656 kg wyrobów
zawierających azbest, są to przeważnie płyty azbestowo – cementowe faliste stosowane
w budownictwie.
Gmina Miedzichowo brała udział w naborze o dofinansowanie z WFOŚiGW
do usuwania azbestu z terenu Gminy Miedzichowo, lecz go nie otrzymała. Gmina nie
posiada własnych środków, które pozwoliłyby na udzielanie takiej pomocy mieszkańcom.
Działania edukacyjne w gminie opierają się w znacznej mierze na przekazaniu
informacji związanych z obowiązkiem usuwania azbestu podczas organizowanych co roku
w każdym sołectwie zebrań wiejskich. Tematyka azbestu podejmowana jest także podczas
sesji Rady Gminy Miedzichowo i obrad poszczególnych komisji.
Działania informacyjne dotyczące azbestu rozpowszechniane są na stronach internetowych
urzędu oraz za pomocą sołtysów, którzy wywieszaj je na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Wójt Gminy Miedzichowo poucza mieszkańców o konieczności usuwania azbestu przez
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, ostrzegając, że usuwanie wyrobów zawierających
azbest przez nich samych jest bardzo szkodliwe dla zdrowia i sprzeczne z prawem.

7. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedzichowo, dalej jako Program, 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
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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.

8. 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.
9. Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
Gmina Miedzichowo, realizując zadania oświatowe, jest organem prowadzącym dla dwóch
dwóch szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi.
Na terenie Gminy Miedzichowo funkcjonuje także Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina”
w Bolewicach prowadzone przez podmiot prywatny.
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Do 31 sierpnia 2018 działało także Niepubliczne Przedszkole „Akademia Leśna” w
Miedzichowie.
W Gminie Miedzichowo w roku 2018:
1. do Szkoły Podstawowej w Bolewicach uczęszczało 266uczniów;
2. do Szkoły Podstawowej w Miedzichowie uczęszczało 129 uczniów;
3. do Przedszkola w Bolewicach uczęszczało łącznie 97 dzieci;
4. do Niepublicznego Przedszkola ,,Akademia Leśna” uczęszczało 6 dzieci.
Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe obejmuje wszystkich
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Łącznie na realizację Programu, poprzez zapewnienie uczniom szkół podstawowych oraz
gimnazjów darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację
w wysokości 37.566,21 zł z których to środków na w/w cel wykorzystana została kwota
w wysokości 36.386,48 zł zł.

10. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Miedzichowo na lata 2018 – 2023.
Uchwała została przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wdrażania w
życie. Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Główne Cele Programu:
1/ Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miedzichowo.
2/ Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie.
3/ Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Niniejsze cele realizowane są poprzez:
1/ Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2/ Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach.
3/ Monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą.
4/ Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działań.
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5/ Podejmowanie działań prewencyjnych w środowiskach zagrożonych przemocą.
6/ Inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą.
7/ Udział w działaniach edukacyjno - informacyjnych.
8/ Propagowanie skutecznych sposobów powstrzymania przemocy.
9/ Obalanie mitów na temat przemocy.
10/ Szkolenia na temat przemocy.
11/ Prowadzenie kampanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczenia
oglądania przemocy w telewizji, grach komputerowych.
12/ Wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu promując zachowania nieagresywne.
13/ Izolowanie sprawców przemocy.
14/ Udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno edukacyjnych.
15/ Przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkohol stosując przemoc.
16/ Motywowanie do podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkohol i stosujące przemoc.
17/ Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o obowiązku podjęcia
leczenia odwykowego.
18/ Udzielanie informacji dotyczącej bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym
przemocą.
19/ Udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami przemocy.
20/ Propagowanie dostępności telefonów zaufania oraz telefonów interwencyjnych
i informacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
21/ Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym.

11. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.
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Program osłonowy Gminy Miedzichowo „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023
stanowi element realizacji celów polityki społecznej oraz kierunków działań wynikających
z Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program umożliwienia dożywianie w szkołach faktycznie głodnych dzieci i uczniów, którzy
z różnych powodów, najczęściej od nich nie zależnych, nie mają szansy na spożycie żadnego
posiłku w szkole w której przebywają znaczna część dnia.

12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2018.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. 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 2018 rok, który został przyjęty
uchwałą Nr XXVI/229/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. 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 2018 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 OPS i Policję.

Realizacja Programu skupiła się w roku 2018 głownie na:
- działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego, gdzie wydatkowano kwotę 10 575,00zł
- spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, gdzie wydatkowano kwotę 5150,00zł
- działalności świetlic środowiskowych, gdzie wydatkowano kwotę 15.724,71
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- Zorganizowaniu czasu wolnego dla młodzieży, poprzez spotkania na zajęciach wokalnomuzycznych oraz innych zajęciach, które spowodują odwrócenie uwagi od zażywania
alkoholu i narkotyków, organizacja festynów- przeznaczona kwota 7100,00zł.
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Realizacja uchwał Rady Gminy w 2018.
KADENCJA 2014-2018
Lp.
1.

Nr uchwały

W sprawie

Data podjęcia

XXVII/237/2018

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu 17

Wykonanie uchwały

stycznia Uchwała została przekazana na stanowisko

dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia 2018

GZOS w celu wykorzystania i wdrożenia w

udzielane przez przedszkola, dla których organem

życie oraz przekazana Dyrektorom szkół w

prowadzącym jest Gmina Miedzichowo.

celu

zapoznania

Uchwała

została

się

treścią

ogłoszona

uchwały.
na

tablicy

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

XXVII/238/2018

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 17
dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek 2018
wychowania

przedszkolnego,

zakładanych

stycznia Uchwała została przekazana na stanowisko
GZOS w celu wykorzystania i wdrożenia w
życie oraz przekazana Dyrektorom szkół w

i prowadzonych na terenie Gminy Miedzichowo

celu

zapoznania

przez inne podmioty niż jednostki samorządu

Uchwała

terytorialnego.

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

została

się

treścią

ogłoszona

uchwały.
na

tablicy

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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3.

XXVII/239/2018

w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania 17
i odwoływania

członków

Zespołu 2018

stycznia Uchwała została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków

i została wdrożona w życie z dniem 8 lutego

jego funkcjonowania.

2018 r. Zarządzeniem Wójta nr 8/2018,
ponadto Wójt Gminy Zarządzeniem powołał
Zespół Interdyscyplinarny. Uchwała została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej.

4.

XXVIII/240/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 28 lutego 2018 Uchwała

została

zrealizowana

bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul.

podpisanie

Parkowej 18 w Bolewicach.

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

stosownej
Gminy

umieszczona

w

i

umowy.

poprzez
Uchwała

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
5.

XXVIII/241/2018 w sprawie przyjęcia
zwierzętami
bezdomności

„Programu

bezdomnymi
zwierząt

Miedzichowo w 2018 roku”.

oraz
na

opieki nad 28 lutego 2018 Określono Program opieki nad zwierzętami
zapobiegania

terenie

Gminy

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miedzichowo w roku 2018. Program miał
zastosowanie

do

wszystkich

zwierząt

domowych, w szczególności psów i kotów,
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w tym wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich. Uchwała została ogłoszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
6.

XXVIII/242/2018 w

sprawie

przyjęcia

Przeciwdziałania

Gminnego

przemocy

Programu 28 lutego 2018 Uchwała została przekazana do Gminnego

w Rodzinie

oraz

Ośrodka

Pomocy
w

Społecznej

życie.

w

Uchwała

celu

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie

wdrażania

została

Miedzichowo na lata 2018-2023.

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej. Wdrożona
w życie z dniem podjęcia.

7.

XXVIII/243/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 28 lutego 2018 Uchwała została przekazana na stanowisko
w budżecie

gminy

na

rok

2019

środków

stanowiących fundusz sołecki.

pracy w celu
Uchwała

została

dalszego wykorzystania.
ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
8.

XXVIII/244/2018 w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 28 lutego 2018 Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018-

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata
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2023.

2018-2023. Uchwała została przekazana
Pani Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
9.

XXVIII/245/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 28 lutego 2018 Uchwała została przekazana Pani Skarbnik
rok.

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
10.

XXIX/246/2018

w sprawie podziału gminy Miedzichowo na 28 marca 2018

Uchwała

została przesłana Wojewodzie

jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich

Wielkopolskiemu

granic i numerów.

zgodności z prawem. Zgodnie z kodeksem

celem

sprawdzenia

została

wyborczym

uchwała

przekazana

Komisarzowi

również

Wyborczemu
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Poznań II. Ponadto przekazano uchwałę na
stanowisko

pracy

w

zakresie

spraw

obywatelskich. Uchwała została ogłoszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
11.

XXIX/247/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2015 Rady 28 marca 2018

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2015 roku

w celu wdrożenia w życie. Została również

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

przesłana do RIO w celu zbadania zgodności

środków transportowych i zwolnień w tym podatku

z prawem. Uchwała została ogłoszona na

na terenie gminy Miedzichowo.

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

12.

XXIX/248/2018

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 28 marca 2018

Uchwała nie została zrealizowana, ponieważ

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie do

złożony

realizacji

Marszałkowskiego

projektu

i wyposażenie

„Rozbudowa,

budynku

przebudowa

filii

biblioteki

wniosek

Wielkopolskiego

do

Urzędu

Województwa
został

rozpatrzony

w Bolewicach” w ramach Programu Rozwoju

negatywnie. Uchwała została ogłoszona na

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie

str. 55

Informacji Publicznej.
13.

XXIX/249/2018

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 28 marca 2018

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018-

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata

2023.

2018-2023. Uchwała została przekazana
Pani Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
14.

XXIX/250/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 28 marca 2018

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

rok.

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

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

XXX/251/2018

W sprawie podziału gminy Miedzichowo na stałe 19
obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic

kwietnia Dokonano podziału Gminy Miedzichowo na
stałe obwody głosowania, dla których ustala

str. 56

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018

się numery i granicę oraz wyznacza się
siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Liczba obwodów 2.
Granice obwodów głosowania:
- dla obwód nr 1: Sołectwo: Bolewice,
Bolewicko, Grudna;
- dla obwód nr 2: Sołectwa: Błaki, Jabłonka
Stara,

Lewiczynek,

Miedzichowo,

Łęczno,

Piotry,

Prądówka,

Toczeń,
Stary

Folwark, Szklarka Trzcielska, Zachodzko.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych:
- dla obwodu nr 1: Sala Wiejska w
Bolewicach, ul. Świebodzińska 8; 64-305
Bolewice
- dla obwodu nr 2: Szkoła Podstawowa w
Miedzichowie,

ul.

Szkolna

6;

64-361

Miedzichowo. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie

str. 57

Informacji Publicznej.
16.

XXX/252/2018

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 19

kwietnia Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018- 2018

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata

2023.

2018-2023. Uchwała została przekazana
Pani Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
17.

XXX/253/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 19
rok.

2018

kwietnia Uchwała została przekazana Pani Skarbnik
w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
18.

XXXI/254/2018

w

sprawie

przyjęcia

projektu

„Regulaminu 14

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

czerwca Uchwała została pozytywnie zaopiniowana
w formie postanowienia przez Państwowe

str. 58

terenie Gminy Miedzichowo.

2018

Gospodarstwo

Wodne

Wody

Polskie

Regionalne Zarząd Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
19.

XXXI/255/2018

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania 14

czerwca Zatwierdzono sprawozdania finansowe wraz

finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania 2018

z sprawozdaniem z wykonania budżetu za

budżetu za 2017 rok

2017 rok. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

20.

XXXI/256/2018

w

sprawie

udzielenia

Wójtowi

Gminy 14

czerwca Udzielono Wójtowi Gminy Miedzichowo

Miedzichowo absolutorium z wykonania budżetu 2018

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za

za 2017 rok.

2017 rok. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

21.

XXXI/257/2018

w

sprawie

obniżenia

tygodniowego 14

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 2018

czerwca Od

1

września

Nauczyciela

2018r.
zostaje

Ustawą

Karta

określone

str. 59

pełniących funkcje kierownicze oraz określenia

maksymalne pensum pedagoga, psychologa,

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty

zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów,

pedagogicznego

doradców

godzin. Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z

zawodowych

i

terapeutów

do

wysokości

22

nie

dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela

wymienionych w art. 42 ust.3 Karta Nauczyciela

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 967 z

zatrudnionych w szkołach, dla których organem

późn. zmianami) organ prowadzący szkołę

prowadzącym jest Gmina Miedzichowo.

określa tygodniowy obowiązkowy wymiar

pedagogicznych

oraz

nauczycieli

godzin

zajęć

pedagogów,

logopedów

psychologów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych oraz pozostałych
nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42
ust.3 Karty Nauczyciela, zasady udzielania
i rozmiar obniżek, o których mowa w art.42
ust.6 Karty Nauczyciela. Uchwała została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej.
22.

XXXI/258/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 14

czerwca Ustalono na terenie gminy maksymalną

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 2018

liczbę

zezwoleń

gminy Miedzichowo oraz zasad usytuowania na

alkoholowych:

na

sprzedaż

napojów

str. 60

terenie gminy Miedzichowo miejsc sprzedaży i

1.

zawierających do 4,5% zawartości

podawania napojów alkoholowych.

alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do
spożycia:
a)

poza miejscem sprzedaży – 13

b)

w miejscu sprzedaży - 12

2.

zawierających powyżej 4,5 % do 18%

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia:
a)

poza miejscem sprzedaży – 9

b)

w miejscu sprzedaży – 2

3. zawierających powyżej 18% zawartości
alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a)

poza miejscem sprzedaży – 11

b)

w miejscu sprzedaży - 3

Ustalono następujące zasady usytuowania na
terenie
sprzedaży

gminy
i

Miedzichowo
podawania

miejsc
napojów

str. 61

alkoholowych.
1. Punkty sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych nie mogą być zlokalizowane
w odległości mniejszej niż 50 m od wejścia
głównego do obiektów chronionych takich
jak

szkoły,

placówki

oświatowo-

wychowawcze, obiekty sakralne, obiekty
sportowe, obiekty administracji publicznej,
obiekty służby zdrowia.
2. Zdefiniowano pojęcie „najkrótszej drogi
wzdłuż stałych ciągów komunikacyjnych”.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
23.

XXXI/259/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 14

czerwca Uchwała

została

zrealizowana

bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul. 2018

podpisanie

Poznańskiej 10 w Miedzichowie.

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

stosownej
Gminy

umieszczona

w

i

umowy.

poprzez
Uchwała

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

str. 62

Publicznej.
24.

XXXI/260/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 14
Miedzichowo.

2018

czerwca Ustalono wynagrodzenie miesięczne Wójta
Gminy

Miedzichowo

Pana

Stanisława

Piechoty:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
4.700,00 zł. brutto;
- dodatek funkcyjny w wysokości 1.800,00
zł. brutto;
- dodatek specjalny w wysokości 30%
wynagrodzenia

zasadniczego

i

dodatku

funkcyjnego;
- dodatek za wieloletnią prace w wysokości
20%

miesięcznego

zasadniczego.

wynagrodzenia

Uchwała weszła w życie z

dniem podjęcia.
25.

XXXI/261/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 14
miejscowego

planu

zagospodarowania 2018

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

czerwca Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem wykorzystywania i wdrożenia w
życie.
Uchwała została ogłoszona na tablicy

str. 63

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
26.

XXXI/262/2018

w

sprawie

regulaminu

udzielania

pomocy 14

czerwca 1. Uchwala

się

regulamin

udzielania

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2018

pomocy

zamieszkałych na terenie Gminy Miedzichowo.

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie

materialnej

o

Gminy

charakterze

Miedzichowo,

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
2. 2. Określa
przyznanie

się

wzór

wniosku

stypendium

/

o

zasiłku

szkolnego, stanowiący załącznik nr 2.
27.

XXXI/263/2018

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o 14
nazwie „Aleja Lipowa w Jabłonce Starej”.

2018

czerwca Uchwała została wykonana na wniosek
mieszkańców wsi Jabłonka Stara i Rady
sołeckiej. Obejmuję ochronę drzew i wpływa
na wizerunek Gminy. Uchwała została
pozytywnie

zaopiniowana

Regionalnego

Dyrektora

przez
Ochronny

Środowiska w Poznaniu

str. 64

28.

XXXI/264/2018

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 14

czerwca Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018- 2018

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata

2023.

2018-2023. Uchwała została przekazana
Pani Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
29.

XXXI/265/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 14
rok.

czerwca Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

2018

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
30.

XXXII/266/2018

w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 18 lipca 2018

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018-

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata

2023.

2018-2023. Uchwała została przekazana

str. 65

Pani Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
31.

XXXII/267/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 18 lipca 2018

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

rok.

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
32.

XXXIII/268/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

05
2018

września

Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy do dalszej realizacji. Do zadań
powołanej
należeć

doraźnej

będzie

Komisji

analiza

Statutowej

obowiązującego

statutu oraz opracowanie zmian do Statutu
Gminy

Miedzichowo

uwzględniającego

str. 66

wymogi wynikające z nowelizacji ustaw.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
33.

XXXIII/269/2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania 05

września Uchwała

została

przesłana

do

wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy 2018

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Miedzichowo.

Poznaniu oraz jest wykorzystywana na
stanowisku
Uchwała

ds.
została

Ochrony

Środowiska.

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
34.

XXXIII/270/2018 w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 05

września Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018- 2018

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata

2023.

2018-2023. Uchwała została przekazana
Pani Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na

str. 67

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
35.

XXXIII/271/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 05
rok.

września Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

2018

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
36.

XXXIV/272/2018 w sprawie Statutu Gminy Miedzichowo.

10

Projekt statutu został zawieszony na stronie

października

internetowej

2018r.

mieszkańcom jego konsultowanie. Wpłynęły

urzędu,

aby

umożliwić

dwie uwagi natury technicznej. Projekt
został wypracowany i zaopiniowany przez
komisję statutową.
37.

XXXIV/273/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 10

Wyrażono zgodę na zawieranie kolejnych

umowy najmu pomieszczeń i urządzeń oddanych w października

umów najmu pomieszczeń szkolnych w

trwały zarząd

Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w

Zespołowi Szkół i Placówek 2018r.

str. 68

Oświatowych w Bolewicach.
38.

XXXIV/274/2018 w

sprawie

przyjęcia

Bolewicach.

Lokalnego

Wspierania

Edukacji

Uzdolnionych

Młodzieży

zamieszkałej

na

terenie

Programu 10
Dzieci

i października

Gminy 2018r.

Ustalono w jaki sposób będą wspierani
dzieci i młodzież z terenu zamieszkałego
Gminę Miedzichowo.

Miedzichowo.
39.

XXXIV/275/2018 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów i 10
nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce.

40.

października

przyznawania

2018r.

uzdolnionym uczniom.

XXXIV/276/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 10
nieruchomości.

W wyniku uchwały powstał regulamin
stypendiów

i

nagród

Ustala się następujące stawki podatku od

października

nieruchomości

obowiązujące

na

terenie

2018r.

gminy Miedzichowo; 1. od gruntów: 1)
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej: a) bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni, za
wyjątkiem gruntów wymienionych w pkt. b),
b)

wykorzystywanych

działalności

w

wyłącznie

zakresie

do

zbiorowego

zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania nieczystości

str. 69

płynnych – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni; 2)
pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1
ha powierzchni; 3) pozostałych, w tym
zajętych

na

prowadzenie

odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
0,32

zł

od

1

m2

niezabudowanych

powierzchni;

objętych

4)

obszarem

rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (
t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1398 ze zm.) i
położonych

na

miejscowy

terenach,

plan

przestrzennego

dla

których

zagospodarowania

przewiduje

przeznaczenie

pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę

o

obejmującym

przeznaczeniu
wyłącznie

mieszanym
te

rodzaje

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów

str. 70

upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2
powierzchni; 2. od budynków lub ich części :
1) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej; 2) związanych z
prowadzeniem

działalności

gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

–

19,50

zł

od

1

m2

powierzchni użytkowej; 3) zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej ; 4) związanych z udzielaniem
świadczeń

zdrowotnych

w

rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,68 zł od 1 m2 powierzchni; 5) pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
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przez organizacje pożytku publicznego –
5,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 3.
od budowli: 1) związanych ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym
odprowadzaniem

i

oczyszczaniem

nieczystości płynnych – 0,44 % ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych; 2) od pozostałych budowli – 2 %
ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
41.

XXXIV/277/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/242/2014 10

W Uchwale Nr XXXVI/242/2014 Rady

Rady Gminy Miedzichowo z dnia 20 sierpnia 2014 października

Gminy Miedzichowo z dnia 20 sierpnia 2014

roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

roku

2018r.

w

sprawie

emisji

obligacji

komunalnych, wprowadza się następujące
zmiany. 1.W § 4 uchwały po ust. 3 dodaje
się ust. 4 o treści: Dopuszcza się nabycie
przez

Gminę

Miedzichowo

obligacji

dowolnej serii przed terminem wykupu w
celu

ich

umorzenia.”

Uchwała

została
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ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej.
42.

XXXIV/278/2018 w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy 10

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018- października

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata

2023.

2018-2023. Uchwała została przekazana

2018r.

Pani Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
43.

XXXIV/279/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 10
rok.

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

października

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do

2018r.

RIO 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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KADENCJA 2018-2023
44.

I/1/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 20
Miedzichowo

2018

listopada Stwierdzono
Koleckiego

wybór
na

radnego

Tadeusza

Przewodniczącego

Rady

Gminy w Miedzichowie. Uchwała została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej.
45.

I/2/2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 20
Gminy Miedzichowo

2018

listopada Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Miedzichowie wybrano radnego Grzegorza
Szczepaniaka. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

46.

I/3/2018

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Komisji 20

Rewizyjnej Rady Gminy Miedzichowo

2018

listopada Powołano

Przewodniczącego

Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy w Miedzichowie
radnego Rajmunda Piglę. Uchwała została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i sołectwach oraz umieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej.
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47.

I/4/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, 20
Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedzichowo

2018

listopada Powołano Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków

i

Miedzichowo
Uchwała

Petycji
radna

została

Rady

Grażyna

ogłoszona

Gminy
Todwen.

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
48.

I/5/2018

w sprawie powołania składów osobowych stałych 20
Komisji Rady Gminy Miedzichowo

2018

listopada Powołano

Przewodniczącego

Komisji

Budżetu i Rozwoju Gospodarki radnego
Przemysława Tramowskiego.
Powołano
Rolnictwa

Przewodniczącego
i

Spraw

Komisji

Społecznych

radna

Mariola Diakowicz.
49.

II/6/2018

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 29
trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu 2018
lokalu

użytkowego

w Bolewicach

i

przy

przy
ul.

ul.

Parkowej

Poznańskiej

36

listopada Uchwała
podpisanie

została

zrealizowana

stosownej

umowy.

poprzez
Uchwała

18

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w

w

Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz
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Miedzichowie,

po

umowie

zawartej

na

czas

oznaczony dłuższy niż 3 lata.
50.

II/7/2018

w sprawie wyrażenie zgody za zawarcie w trybie 29

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
listopada Uchwała

została

zrealizowana

stosownej

poprzez

bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu zajętego 2018

podpisanie

pod reklamę, położonego w Bolewicach jako część

została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w

działki 1427/2, na czas powyżej 3 lat.

Urzędzie

Gminy

umieszczona

w

i

umowy.

Uchwała

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
51.

II/8/2018

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 29

listopada Uchwała została wprowadzona w życie.

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 2018

Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

52.

II/9/2018

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 29

listopada Uchwała została wprowadzona w życie. Wzór

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018

deklaracji

o

składanej przez właścicieli nieruchomości.

gospodarowanie

wysokości
odpadami

opłaty

za

komunalnymi

został zamieszczony do pobrania na stronie
Urzędu Gminy
53.

II/10/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2012 Rady 29
Gminy Miedzichowo z dnia 28 listopada 2012 roku w

listopada Uchwała została wprowadzona w życie w
celu dostosowania i urealnienia górnych
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sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 2018

stawek za usługi w zakresie odbierania za

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie

gospodarowania odpadów komunalnych.

odbierania

i zagospodarowania

komunalnych

oraz

opróżniania

odpadów
zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Miedzichowo.
54.

55.

II/11/2018

II/12/2018

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 29

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko

Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi praz 2018

pracy w celu wykorzystania. Następstwem jej

podmiotami o których mowa w art.3 ustawy z 24

podpisania będzie ogłoszenie konkursu ofert

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

na

o wolontariacie na 2019 rok.

pozarządowe.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 29
środków

transportowych

Miedzichowo.

na

terenie

gminy 2018

realizację

zadań

przez

organizacje

listopada Proponowane stawki nie uległy zmianie
dokonanej uchwałą Nr XXIX/247/2018 Rady
gminy Miedzichowo z dnia 28 marca 2018
roku

w

sprawie

zmiany

uchwały

Nr

VIII/63/2015 Rady Gminy Miedzichowo z
dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień w tym
podatku na terenie gminy Miedzichowo,
proponowany projekt ujednolica podstawy
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naliczania podatku. W związku z powyższym
podjęcie

uchwały

w

zaproponowanym

brzmieniu jest niezbędna.
56.

II/13/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 29
Miedzichowo.

2018

listopada Ustalono wynagrodzenie miesięczne Wójta
Gminy

Miedzichowo

Pana

Stanisława

Piechoty:
- wynagrodzenie zasdanicze w wysokości
4.700,00 zł. brutto;
- dodatek funkcyjny w wysokości 1.800,00 zł.
brutto;
- dodatek specjalny w wysokości 35%
wynagrodzenia

zasadniczego

i

dodatku

funkcyjnego;
- dodatek za wieloletnią prace w wysokości
20%

miesięcznego

zasadniczego.

wynagrodzenia

Uchwała weszła w życie z

dniem podjęcia.
57.

II/14/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 29
Gminy Miedzichowo na lata 2018-2023.

2018

listopada Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata
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2018-2023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
58.

II/15/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

29
2018

listopada Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w
celu dalszej realizacji oraz przesłana do RIO
w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
59.

III/16/2018

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 18

grudnia Uchwalono dla Gminy Miedzichowo program

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 2018

osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w

i w domu” na lata 2019-2023.

szkole i domu” na lata 2019-2023. Uchwała
została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

Gminy

i

sołectwach

oraz
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umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
60.

III/17/2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 18
zakresie

dożywiania

świadczenia

w formie

rzeczowego

w

posiłku

postaci

albo 2018

produktów

grudnia Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim

żywnościowych

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”

wymienionych w uchwale Rady Ministrów z

na lata 2019-2023.

dnia 15 października 2018r. w sprawie
ustanowienia

dla

osób

wieloletniego

i

rodzin

rządowego

programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej, dochód osoby w
rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza
wysokości 150% kryterium dochodowego,
określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej.
61.

III/18/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 18

grudnia Podwyższa

się

do

150%

kryterium

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 2018

dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1

w zakresie dożywiania w formie świadczenia

ustawy o pomocy społecznej dla celów

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób

przyznawania pomocy w formie świadczenia

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
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w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

dla osób i rodzin wymienionych w uchwale
Rady Ministrów z dnia 15 października
2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 -2023.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
62.

III/19/2018

w

sprawie

ustalenia

postępowaniu
2019/2020

gminnych

rekrutacyjnym
do

na

oddziałów

kryteriów
rok

w 18

szkolny 2018

przedszkolnych

grudnia Uchwała przekazana dyrektorom szkół w celu
przeprowadzenia

postepowania

rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych.

prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na drugim

Uchwała

etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

kryteriom

oraz umieszczona w Biuletynie Informacji

liczby

dokumentów

punktów

niezbędnych

oraz
do

określenia

potwierdzenia

została

ogłoszona

na

tablicy

Publicznej.

spełniania tych kryteriów.
63.

III/20/2018

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w 18
postępowaniu

rekrutacyjnym

na

rok

szkolny 2018

2018/2019 do pierwszych klas szkół podstawowych,

grudnia Uchwała przekazana dyrektorom szkół w celu
przeprowadzenia

postepowania

rekrutacyjnego do klas I uczniów z poza
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dla których organem prowadzącym jest Gmina

obwodów.

Miedzichowo.

Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
64.

III/21/2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 18
i Komisji na 2019 rok.

2018

grudnia Zatwierdzony plan pracy na 2019 rok:
1.1 Rady Gminy stanowiący załącznik Nr 1
do uchwały;
1.2 Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik
Nr 2 do uchwały;
1.3

Komisji

Budżetu

i

Rozwoju

Gospodarczego stanowiący załącznik Nr 3 do
uchwały;
1.4 Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych
stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
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Publicznej.
65.

III/22/2018

w sprawie wyborów do samorządu mieszkańców wsi 18
na terenie gminy Miedzichowo.

2018

grudnia Zarządzenie

przeprowadzenia

wyborów

sołtysów i rad sołeckich sołectw na terenie
gminy w terminie do 31 marca 2019 roku.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
66.

III/23/2018

w

sprawie

Profilaktyki

przyjęcia

Gminnego

i Rozwiązywania

Programu 18
Problemów 2018

grudnia Przyjęto Gminny program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

oraz Przeciwdziałań Narkomanii w Gminie

2018 rok.

Miedzichowie na rok 2019- stanowiący
załącznik do uchwały.
Cele programu:
1.

Zapobieganie

powstawaniu

nowych

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

wynikających

z

problemów

uzależnienia od alkoholu.
5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych

z

używaniem

substancji

psychoaktywnych.
Program

określa

zadania

związane

z

prowadzeniem profilaktyki i rozwiązywania
problemów

narkotykowych

wyznaczone

ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
67.

III/24/2018

w

sprawie

zwolnienia

Gminnego

Zakładu 18

grudnia Zwolnienie Gminnego Zakładu Komunalnego

Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku 2018

ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku wpłaty

wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków

do budżetu Gminy Miedzichowo nadwyżki
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środków obrotowych, ustalonych na koniec

obrotowych.

okresu sprawozdawczego za 2018 rok.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

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

68.

III/25/2018

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających 18
z upływem roku budżetowego.

2018

grudnia Uchwala się wykaz zadań, na które wydatki
nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej

uchwały.

Uchwala

się

plan

finansowy wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Środki finansowe na wydatki ujęte w
wykazie są gromadzone na wyodrębnionym
subkoncie podstawowego rachunku budżetu
gminy. Uchwała została ogłoszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
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Publicznej.

69.

III/26/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 18
Gminy Miedzichowo na lata 2018-2023.

2018

grudnia Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata
2018-2023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
70.

III/27/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

18
2018

grudnia Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w
celu dalszej realizacji oraz przesłana do RIO
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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71.

III/28/2018

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy 18

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2019-2023.

2018

grudnia Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata
2018-2023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w celu zbadania zgodność z
prawem. Uchwała została ogłoszona na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
72.

III/29/2018

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

18
2018

grudnia Uchwała została przekazana Pani Skarbnik
w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
RIO w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała

została

ogłoszona

na

tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach
oraz umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.
73.

III/30/2018

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 18

grudnia Stwierdzenie

zasadności

wystąpienia

do

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2018

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

2018r., znak KN-I.4131.432.2018.8.

Poznaniu

ze

skargą

na

rozstrzygnięcie
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nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia
5

października

2018r.,

znak

KN-

4131.432.2018.8, stwierdzające nieważność §
3 ust.3 oraz § 25 uchwały Rady Gminy
Miedzichowo z dnia 5 września 2018r., nr
XXXIII/269/2018
„Regulaminu

w

sprawie

dostarczania

przyjęcia
wody

i

odprowadzania ścieków” na terenie gminy
Miedzichowo poprzez wniesienie tej skargi.
74.

III/31/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy 18

grudnia Uchwała została wprowadzona w życie z

Miedzichowo z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie 2018

dniem podjęcia. W uchwale zostały podjęte

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

nowe wyższe stawki za gospodarowanie

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

odpadami komunalnymi.

przez właścicieli nieruchomości.

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