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WSTĘP
Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie artykułu 28aa ustawy o samorządzie
gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada wójt,
a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, dlatego też przeprowadza się je
w terminie do 30 czerwca danego roku.
Raport został opracowany już po raz drugi i stanowi podsumowanie działalności samorządu
gminnego w roku poprzednim. Zawiera przede wszystkim realizację polityk, programów,
strategii oraz uchwał Rady Gminy za rok 2019.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEDZICHOWO

Gmina Miedzichowo to malowniczo położona gmina w powiecie nowotomyskim otoczona
lasami i jeziorami. Zajmuje obszar 209 km 2, co stanowi 20.5% powierzchni powiatu. Tereny
pokryte lasami zajmują aż 70 jej obszaru. Pod względem geograficznym gmina położona
jest w zachodniej części Wielkopolski. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się gminy:
Lwówek, Nowy Tomyśl, Zbąszyń (powiat nowotomyski), Międzychód (powiat
międzychodzki), Trzciel, Pszczew (powiat międzyrzecki). Siedziba Gminy znajduję
się w Miedzichowie położonym w odległości 19 km od Nowego Tomyśl i 81 km
od Poznania.
Położenie Gminy:
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Struktura drogowa w Gminie przedstawia się następująco:
- autostrada A2: 2,850 km
- drogi krajowe: 20,25 km
- drogi wojewódzkie: 11,4 km
- drogi powiatowe: 65,0 km
- drogi gminne: 101,60 km
Gmina Miedzichowo położona jest w zlewni rzeki Obry i jej prawego dopływu Czarnej
Wody.
Na terenie gminy występuje 6 jezior, zbiornik retencyjny oraz stawy rybne. Wszystkie
zbiorniki zlokalizowane są w zachodniej lub północno- zachodniej części gminy.
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Ludność w Gminie Miedzichowo w podziale na poszczególne miejscowości
przedstawiała się na dzień 31.12.2019 r. następująco :

Miejscowość

Mieszkańcy zameldowani na pobyt
stały i czasowy

BŁAKI
BOLEWICE

28
1949

BOLEWICKO

154

GRUDNA

212

JABŁONKA STARA

168

LEŚNY FOLWARK

12

LEWICZYNEK

89

LUBIEŃ

41

ŁĘCZNO

47

MIEDZICHOWO

421

PĄCHY

16

PIOTRY

57

PRĄDÓWKA

95

SĘPOLNO

22

SILNA NOWA

51

STARY FOLWARK

123

SZKLARKA TRZCIELSKA

42

TOCZEŃ

22

TRZCIEL-ODBUDOWA

92

WĘGIELNIA

26

ZACHODZKO
ZAWADA

103
23

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 3793
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Ludność w Gminie Miedzichowo wg płci przedstawiała się na dzień 31.12.2019 r.
następująco:

Mężczyźni

Kobiety

Wszyscy

Lp.

Wiek

1

0-2

77

70

146

2

3

23

17

40

3

4-5

57

47

104

4

6

21

25

46

5

7

15

13

28

6

8-12

123

122

244

7

13-15

59

57

116

8

16-17

30

29

59

9

18

18

20

38

10

19-65

1234

1068

2300

11

pow.66

220

448

668

Razem: 1877

Razem: 1916

Razem: 3793

Porównanie dot. liczby urodzeń i zgonów w gminie

Rodzaj zdarzenia

Rok 2018

Rok 2019

Liczba urodzeń

50

47

Liczba zgonów

43

35
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Bezrobocie w Gminie Miedzichowo stan na 31.12.2019r.

Nazwa
Gminy

Liczba
bezrobotnych
ogółem

Kobiety

Miedzichowo 43(49 w roku 2018) 23(27 w roku 2018)

Mężczyźni

Długotrwale
bezrobotni

19 (22 w roku 2018)

14 (16 w roku 2018)

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019R

1) W dniu 4.01.2019 r. w Miedzichowie odbył się I charytatywny koncert kolęd
zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Miedzichowie.
2) W dniu 5.02.2019 r. w TVP 3 Poznań w programie Witaj Wielkopolsko Wójt Gminy
udzielił wywiadu na temat Boju o Miedzichowo.
3) W dniu 9.02.2019 r. w Miedzichowie odbyły się uroczystości upamiętniające 100.
rocznicę Boju o Miedzichowo podczas Powstania Wielkopolskiego. Przy okazji tego
wydarzenia odsłonięto mural niepodległościowy w centrum Miedzichowa.
4) W dniach od 18 stycznia 2019 do 18 lutego na terenie Gminy Miedzichowo odbyły się
zebrania wyborcze sołtysów wsi. Na 13 sołectw w 4 nastąpiła zmiana sołtysa tj
w sołectwie Błaki na sołtysa wybrano Grzegorza Szczepaniaka, w sołectwie Grudna
Romana Gintera, w sołectwie Jabłonka Stara Dariusza Zabawę, w sołectwie Lewiczynek
Huberta Frańskiego.
5) 18 Maja 2019 roku w Grudnej odbyła się cykliczna już impreza pod nazwą ,,Konie
i Powozy szlakiem powstania wielkopolskiego”.
6) W dniu 25.05.2019 r. w Bolewicach odbyły się IX BIEGI ULICZNE im.Arkadego
Fiedlera .
7) W dniu 25.05.2019 r. w Miedzichowie odbyły w zawody sportowo-pożarnicze OLD
BOYS 40 Plus.
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8) W dniu 31 maja 2019r. podpisano umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji - Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany
Młodzieży na realizację projektu polegającego na wymianie młodzieży pomiędzy Polska
a Ukrainą. Wartość projektu to 46 172,87 zł.
9) W dniu 31.05.2019 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp. podpisało umowę z
Zarządem Województwa Wlkp. na dofinansowanie projektu pn. „Małe kino
społecznościowe

szansą

na

rozwój

zasobów

kulturalnych

województwa

wielkopolskiego”, którego Gmina Miedzichowo jest jednym z Partnerów. Wartość
projektu – 260 312,79 zł, dofinansowanie wyniosło 150 000,00 zł.
10) W dniu 2.06.2019 r. w Bolewicach odbył się Przebojowy Koncert dla Mamy i Taty.
11) W dniach od 6-10.06.2019 r. na terenie Gminy gościła osiemnastoosobowa delegacja z
Ukrainy z Gminy Czernilawa.
12) W dniu 9.06.2019 r. w Miedzichowie odbył się XXII Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Turystycznej.
13) W dniu 10.06.2019 r. w Bolewicach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

14)

W dniu 10 czerwca 2019r podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim

w Poznaniu na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie szatni sportowych w
szkołach w Bolewicach i Miedzichowie w ramach programu „Szatnia na medal”.
Wartość

całego

zadania

to

kwota

283612,88zł

a

kwota

dofinansowania

to 100 000,00 zł. Zadanie w całości zrealizowano w 2019 roku.
15) W dniu 19.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Miedzichowie podpisana została umowa na
powstanie szlaku wiklinowego.
16) W dniu 29.06.2019 z inicjatywy nowopowstałego Koła Gospodyń Wiejskich „Kwiat
Jabłoni” odbyło się Święto Lipy w Jabłonce Starej.
17) W dniach 6-7 lipca 2019 odbyły się Dni Bolewic w stylu COUNTRY.
18) W dniu 24.08.2019 odbył się Przystanek: Biblioteka! Jabłonecka Powsinoga oraz Piknik
Rodzinny w Jabłonce Starej.
19) W dniu 01.09.2019 Odbyły się Dożynki Gminne w Miedzichowie.
20) W dniach 13-14.-09.2019 odbyły się Warsztaty rękodzielnicze w Miedzichowie pn.
„Dawne dzieje z miedzią, garnkiem i kamieniem” oraz otwarcie skansenu „Dymarki
Miedzichowskie na Szlaku Wikliny”.
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21) W dniu 28.09.2019 miała miejsce akcja sadzenia drzew „Jedno dziecko, jedno drzewo”
w Bolewicach.
22) W dniach 15-19.10.2019 delegacja z Gminy Miedzichowo wraz z Senatorem J.F
Libickim przebywała na Ukrainie w celu nawiązania współpracy ze Szkołą
w Żywotówce, rejon oratowski.
23) W dniu 06.11.2019 podczas Gali XX jubileuszowej edycji Konkursu pn. „Działania
proekologiczne

i

prokulturowe

w

ramach

strategii

rozwoju

województwa

wielkopolskiego” organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Gmina Miedzichowo za największą aktywność otrzymała nagrodą specjalną „Laur
Dwudziestolecia”.
24) W dniu 10.11.2019 w Bolewicach odbyły się uroczystości związane z 101. rocznicą
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
25) W 2019 r. zakończono budowę skansenu pn. „Dymarki Miedzichowskie na Szlaku
Wikliny”. Inwestycja ta prowadzona była przez Muzeum Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego

w

Szreniawie.

Całość

zadania

współfinansowana

była

ze środków udzielonych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W związku
z ukończeniem tej budowy rozpoczęły się prace polegające na stworzeniu koncepcji
funkcjonowania samego Szlaku Wikliny.
26) W 2019r. zakończył się remont oddziału przedszkolnego oraz łazienek w szkole
w Miedzichowie. Kwota, która została przeznaczona ze środków własnych wyniosła
260.211,85zł.
27) W 2019r. zakończyła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trzciel
Odbudowa. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Wartość umowy to 249.345,60zł. Dofinansowanie w dwóch transzach
wyniosło 120.000,00 zł i 97.600,00 zł.
28) W 2019r utwardzono działkę/drogę przy boisku sportowym w Bolewicach. Inwestycja
została dofinansowane przez Dino Polska S.A. w kwocie 145.000,00zł.
29) W 2019r. Gmina Miedzichowo otrzymała dofinansowanie w ramach projektu
z

Funduszu

Dróg

Samorządowych

w

kwocie

693.576,00zł

na

remont

ul. Rzemieślniczej w Bolewicach.
30) W 2019r. Gmina otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dofinansowanie na rozbudowę Fili Biblioteki w Bolewicach w kwocie 730.511,00zł.
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31) W 2019r złożono kolejne wnioski na dofinansowanie dróg w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na ulicę Sportowa oraz ulicę Nową w Bolewicach. Realizacja
przedsięwzięcia planowana jest w latach 2020/2021.
32) W 2019r. wyremontowany został dach strażnicy OSP w Jabłonce Starej, wymieniono
rynny oraz pomalowano wnętrze strażnicy. Całość inwestycji wyniosła 25 620,00 zł
( Dotacja MSWiA -15 820,00; dotacja Skarbu Państwa- 5 000,00, wkład Urzędu Gminy
– 4 800,00). Wymieniono również dach strażnicy OSP w Bolewicach. Remont
przeprowadzili nieodpłatnie członkowie OSP Bolewice. Na zadanie przeznaczona
została dotacja Komendanta Głównego PSP w kwocie 7 637,00 zł.
33) W 2019r. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie zadania
polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na
poszczególnych nieruchomościach na terenie Gminy.
34) W

2019r.

wyremontowano

dach

w

budynku

wielorodzinnym

położonym

w Bolewicach przy ul. Leśnej 2. Koszt całej inwestycji wyniósł 81 000,00 zł.
35) W grudniu 2019r. zakończona została inwestycji polegająca na budowie małego kina
społecznościowego

w

Bolewicach

w

budynku

Sali

wiejskiej

przy

ul. Świebodzińskiej.
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FINANSE GMINY MIEDZICHOWO

Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Miedzichowo
Wartość mienia komunalnego wynosi 39.899.097,13 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń.
Wielkość mienia wraz z jego strukturą przedstawia poniższa tabela (podziału dokonano po
przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji mienia gminnego)

Lp.

Opis mienia według grup rodzajowych

Wartość

I.

Ogółem grunty

II.

Budynki i lokale w tym

1.

Budynki mieszkalne

767.465,99

2.

Budynki niemieszkalne

199.668,87

3.

Obiekty szkolne

4.239.245,35

4.

Świetlice – pawilon sportowy

2.544.084,06

5.

Obiekty służby zdrowia

149.915,26

6.

Obiekty przeciwpożarowe

631.953,11

7.

Obiekty administracyjne

392.234,26

8.

Przystanki

104.343,59

9.

Wiaty rekreacyjne

112.780,16

III.

Budowle

1.

Stacja uzdatniania wody i hydrofornie

1.789.931,02

2.

Sieć wodociągowa

3.410.561,49

3.

Sieć sanitarna

4.999.698,63

4.

Oczyszczalnie

2.013.745,94

5.

Przydomowe oczyszczalnie

6.

Kanalizacja burzowa

7.

Chodniki

11.687.797,18
9.141.690,65

15.318.405,06

272.006,93
78.208,16
139.598,67
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Lp.

Opis mienia według grup rodzajowych

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

Wartość

retencyjny

1.318.949,36

i

57.517,73

bezodpływowy)
IV

Środki transportowe

2.560.601,25

V.

Mienie ruchome (piece CO, zestawy komputerowe,

1.190.602,99

aparaty powietrzne, pompy pływające)
OGÓŁEM

39.899.097,13
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WYKAZ GRUNTÓW ILOŚCIOWO
Stan 31.12.2018

Stan 31.12.2019

Powierzchnia

Powierzchnia

gminy (ha)

gminy (ha)

Użytki rolne, w tym:

7,8268

7,8546

- grunty rolne

7,2883

7,3161

- łąki trwałe

0,3000

0,3000

- użytki rolne zabudowane

0,1785

0,1785

- rowy

0,0600

0,0600

Rodzaj użytku

Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: 25,7489

25,618965

- tereny mieszkaniowe

3,0677

2,92671

- tereny przemysłowe

0,6469

0,6469

- inne tereny zabudowane

15,4886

15,49964

- zurbanizowane tereny niezabudowane

5,7857

5,7857

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

0,7600

0,7600

Tereny komunikacyjne, w tym:

119,9022

124,8138

- drogi - tereny komunikacyjne

119,9022

124.8138

- inne tereny komunikacyjne

-

-

Tereny różne

-

-

Nieużytki

1,6010

1,6010

Grunty pod wodami, w tym:

0,5427

0,5427
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-

grunty pod

wodami

powierzchniowymi 0,5427

0,5427

- tereny zabudowane oddane w wieczyste 4,9938

4,4983

płynącymi

użytkowanie
Prawo wieczystego użytkowania

0,9005

0,9005

Razem

161,5159

165,829865

Jednostki Oświatowe

4,0045

4,0045

Gminny Zakład Komunalny

4,1832

4,1832

W tym oddane w trwały zarząd:
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WYKAZ GRUNTÓW WARTOŚCIOWO

Stan 31.12.2018

Stan 31.12.2019

Wartość zł

Wartość zł

Użytki rolne, w tym:

269.605,90

309.754,04

- grunty rolne

256.405,90

296.554,04

- łąki trwałe

1.200,00

1.200,00

- rowy

12.000,00

12.000,00

442.389,86

571.693,68

- tereny mieszkaniowe

35.924,86

34.452,93

- inne tereny zabudowane

335.297,45

455.585,88

- zurbanizowane tereny niezabudowane

70.912,55

81.399,87

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

255,00

255,00

Tereny komunikacyjne, w tym:

8.006.483,96

10.277.228,61

- drogi—tereny komunikacyjne

8.006.483,96

10.277.228,61

Nieużytki

2.234,00

2.234,00

Grunty pod wodami, w tym:

14.080,00

14.080,00

- grunty pod wodami powierzchniowymi 14.080,00

14.080,00

Rodzaj użytku

Grunty zabudowane i zurbanizowane, w
tym:

płynącymi
Wartość gruntów w posiadaniu Gminy

8.734.793,72

11.174.990,33
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Wartość gruntów oddanych w wieczyste 138.722,59

120.433,62

użytkowanie
Wartość gruntów oddanych w zarząd 185.209,63

185.209,63

oświata
Wartość gruntów oddanych w zarząd GZK

207.163,60

207.163,60

Ogółem

9.265.889,54

11.687.797,18

Użytkowanie wieczyste
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w użytkowanie wieczyste oddano grunty o
łącznej powierzchni 4.4983 ha i wartości 120.433,92 zł w tym:

L.p.

Użytkownik wieczysty

Powierzchnia

Wartość

( ha)

(zł)

1.

Osoby fizyczne

2.3037

54.374,59

2.

Gminna Spółdzielnia ,,SCH” Miedzichowo 0,4307

22.880,33

3.

Intertrans Logistik Service Sp. z o.o. 1.4330

32.517,00

Bolewice
4.

ANIMR Sp. jawna Mirosław Kaźmierczak 0,3309

10.662,00

Bolewice
Ogółem

4.4983

120.433,92
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W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie oddano w użytkowanie
wieczyste żadnych gruntów.
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zmniejszono wieczyste
użytkowanie o 0,4955 ha i wartości 18.287,67 zł z tego:
-dokonano przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności grunt o
powierzchni 0,3662 ha i wartości 11.449,00 zł,
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Miedzichowo posiada w użytkowaniu wieczystym
0,9005 ha gruntów Skarbu Państwa o wartości 37.658,00 zł położnej w Lewiczynku (po
PKP)

Trwały zarząd
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 (zł)

(ha)
1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w 2.1331

88.619,87

Bolewicach
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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie nastąpiły żadne
zmiany w zakresie nieruchomości oddanych w zarząd.
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Dzierżawa

Stan na 31.12.2018
L.p.

Stan na 31.12.2019

Dzierżawa
Pow. ha

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

Budżet Gminy – dane ogólne

Budżet Gminy Miedzichowo został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedzichowo
Nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w wysokości:
- dochody – 16.403.264,00 zł
- wydatki – 16.166.732,41 zł
- nadwyżka – 236.531,59 zł

W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy
i zarządzeń Wójta Gminy Miedzichowo.
Zmiany na podstawie uchwał dotyczyły dochodów własnych gminy (subwencji oświatowej,
dobrowolnych wpłat, wpływów z różnych dochodów i opłat, odsetek, podatków, wpływów
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,
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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 – 21.999.532,76 zł (zwiększono o 5.596.268,76 wzrost o 34,12%),
- wydatki – 23.583.012,17 zł (zwiększono o 7.416.279,76 zł wzrost o 45,87%),
- planowano deficyt w wysokości – 1.583.479,41 zł.

Budżet Gminy 2019
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
01.01.2019

31.12.2019

zmiana

-5000000
Dochody

Wydatki

Nadwyżka

Deficyt

Dochody

Wydatki

Nadwyżka Deficyt

01.01.2019

16.403.264,00

16.166.732,41

236.531,59

31.12.2019

21.999.532,76

23.583.012,17

-1.583.479,41

zmiana

+5.596.268,76

+7.416.279,76

-1.820.011,00

Dochody Gminy Miedzichowo za 2019 rok
Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 22.262.489,97 zł to jest na poziomie
101,19 % planu rocznego.
Strukturę dochodów przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie.
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l.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie 2019

%

Udział

dochodach
1.

2.

Dochody ogółem

4.

5.

22.262.489,97

100,00

I

Dochody bieżące:

20.568.287,83

92,38

1.

Dochody własne

10.124.002,89

49,23

Dochody podatkowe

4.780.298,33

47,21

Udział w dochodach budżetu państwa

2.993.405,77

29,57

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

2.846.570,00

95,10

b)podatek dochodowy od osób prawnych

146.835,77

4,90

.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 15.052,86

0,15

administracji rządowej

2.

3.

Pozostałe

2.225.245,93

23,07

Subwencja ogólna:

4.519.721,00

21,97

Część oświatowa

3.560.699,00

79,08

Cześć wyrównawcza

959.022,00

20,92

Dotacje celowe z budżetu państwa

5.924.563,94

28,80

1.694.202,14

7,61

na zadania bieżące i zlecone z zakresu
administracji rządowej
II

Dochody majątkowe
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w

Dochody 2019

Dochody własne

Subwencje ogólne

Dotacje celowe

Dochody własne

Subwencje ogólne Dotacje celowe

dochody

10.124.002,89

4.519.721,00

5.924.563,94

% udział

49,23

21.,97

28,80

Realizacja dochodów budżetu Gminy
Miedzichowo
w latach 2017-2019
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2017
Plan

2018
Wykonanie

2019

w tym majątkowe
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2017

2018

2019

Plan

16.473.631,36

17.193.813,42

21.999.532,76

Wykonanie

16.508.470,88

17.604.233,09

22.262.489,97

w tym majątkowe

146.556,80

421.589,20

1.694.202,14

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości – 22.372.401,12 zł to jest na poziomie
94,87 % planu rocznego. Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie 2019 rok

%

Udział

w

wydatkach ogółem
1.

2.

Wydatki ogółem

4.

5.

22.372.401,12

100,00

I

Wydatki bieżące

18.727.345,03

83,71

1.

Dotacje

1.278.054,33

6,82

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6.398.058,41

34,16

3.

Wydatki na świadczenia społeczne

5.416.016,52

28,92

4.

Wydatki na obsługę długu

42.170,00

0,23

5.

Pozostałe wydatki bieżące

5.593.045,77

29,87

II

Wydatki majątkowe

3.645.056,09

16,29
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Wydatki bieżące i majątkowe w 2019 roku
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Plan
Wydatki bieżące

Wykonanie
Wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

Struktura

Wydatki bieżące

19.769.371,28

18.727.345,03

94,72

Wydatki majątkowe

3.813.640,89

3.645.056,09

95,58

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2019

Wydatki bieżące

Dotacje

Wynagrodzenia z pochodnymi

Wydatki na świadczenia społeczne

Wydatki na obsługę długu

Pozostałe wydatki
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Kwota wykonania
Wydatki bieżące

18.727.345,03

Dotacje

1.278.054,33

Wynagrodzenia z pochodnymi

6.398.058,41

Wydatki na świadczenia społeczne

5.416.016,52

Wydatki na obsługę długu

42.170,00

Pozostałe wydatki

5.593.045,77

Porównawcze zestawienie wydatków Gminy w latach 2017-2019 przedstawia poniższy
wykres.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy
Miedzichowo
w latach 2016-2018
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2017
Plan

2018
wykonanie

2019

w tym majątkowe

2017

2018

2019

Plan

16.473.932,36

17.842.230,42

23.583.012,17

wykonanie

15.242.709,39

16.609.871,90

22.372.401,12

w tym majątkowe

1.379.394,01

964.503,74

3.645.056,09
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W 2019 roku Gmina nie realizowała wydatków w ramach programów i projektów
finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz
innych środków pochodzących z źródeł zagranicznych , niepodlegające zwrotowi .

Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:

Wydatki

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Rodzina

pozostałe

1. Oświata i wychowanie (dział 801 i rozdział 75085) w kwocie 6.524.275,94 zł.
to jest 34,84% wydatków bieżących.
Źródłem finansowania tych działalności były:
- subwencja oświatowa w kwocie 3.560.699,00 zł.( 54,58 % wydatków oświatowych)
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 193.974,41 zł. (2,97% wydatków oświatowych)
- środki własne Gminy w kwocie 2.769.602,53 zł. (42,45% wydatków oświatowych)
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Oświata i wychowanie

Subwencja oświatowa

Dotacje z budżetu państwa

Środki własne gminy

2. Pomoc społeczna ( dział 852) w kwocie 819.092,69 zł.
to jest 4,37% wydatków bieżących.
Źródłem finansowania tych działalności były:
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 451.649,21 zł.
- środki własne Gminy w kwocie 367.443,48 zł

Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa

Środki własne gminy
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3.Rodzina ( dział 855) w kwocie 5.101.180,77 zł.
to jest 27,23 % wydatków bieżących.

Przychody
W 2019 roku Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań , tytułu pożyczek, kredytów lub
emisji obligacji.

Rozchody

W 2019 roku Gmina spłaciła wykupiła obligacje w wysokości 350.000,00 zł.
Udzielono zwrotnej pożyczki Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu Przyjaciół Ziemi
Miedzichowskiej w kwocie 19.089,00 zł
Nadwyżka
Rok 2019 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 31.12.2019 roku wynosi 1.102.337,00 zł, co stanowi
4,95% wykonanych dochodów ogółem z tego :
- z tytułu zaciągniętych zobowiązań na podstawie pojętych uchwał (obligacji) w kwocie
1.100.000,00 zł,
- z tytułu zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań w wysokości 2.337,00
zł (modernizacja oświetlenia hal sportowych w szkołach)
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KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU
1843296
1472616,5
1102337

2017

Kwota zadłużenia na koniec roku

2018

2019

2017

2018

2019

1.843.296,00

1.472.616,50

1.102.337,00

8,37 %

4,95 %

% zadłużenia do wykonanych dochodów 11,16 %
ogółem

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE 2019 ROK
Rok 2019 był pierwszym rokiem w historii Gminy Miedzichowo, w którym sołectwa mogły
korzystać ze środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Pieniądze z funduszu sołeckiego
można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców.
Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią
rozwoju gminy. Muszą być też zgłoszone we wniosku złożonym przez sołectwo do wójta.
Poniżej tabele, w których pokazano wykorzystanie funduszu w poszczególnych sołectwach,
z podziałem na zadania, jakie dane sołectwo przyjęło do zrealizowania.

29

Całkowity

Poniesione
Zostało

l.p. Nazwa zadania
koszt zadania wydatki
Sołectwo BŁAKI

UROCZYSTOŚCI,
1.

863,93 zł

36,07 zł

4 000,00 zł

2 583,00 zł

1 417,00 zł

6 034,31 zł

6 034,31 zł

0,00 zł

SPOTKANIA I IMPREZY 900,00 zł
INTEGRACYJNE

Kwota
przeznaczona

ZAMONTOWANIE
2.

2 PUNKTÓW
OŚWIETLENIOWYCH

na fundusz
10 934,31

3.

REMONT DROGI
GMINNEJ W BŁAKACH

Całkowity

Poniesione
Zostało

l.p. Nazwa zadania
Sołectwo
BOLEWICE

koszt zadania

wydatki

13 000,00 zł

13 000,00 zł

0,00 zł

30 912,89 zł

30 912,89 zł

0,00 zł

MODERNIZACJA
1.

CHODNIKA NA UL.
DOŻYNKOWEJ

Kwota
przeznaczona na
fundusz

2.

BUDOWA CHODNIKA NA
CZĘŚCI UL. SPORTOWEJ

43 912,89
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Całkowity koszt Poniesione
Zostało

l.p. Nazwa zadania
zadania

wydatki

15 000,00 zł

14 995,03 zł

4,97 zł

1 555,16 zł

1 461,90 zł

93,26 zł

Sołectwo
BOLEWICKO

1.

BUDOWA WIATY
BIESIADNEJ

Kwota
przeznaczona na
2.
fundusz

ORGANIZCJA PIKNIKU

16 555,16

Całkowity

Poniesione
Zostało

l.p. Nazwa zadania
koszt zadania wydatki
Sołectwo
GRUDNA

1.

BUDOWA SIŁOWNI NA
WOLNYM POWIETRZU

2.

ZAKUP STOŁU
DO TENISA STOŁOWEGO

Kwota

3.

WYPOSAŻENIE KUCHNI
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

13 000,00 zł

12 999,99 zł

0,01 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

0,00 zł

500,00 zł

499,40 zł

0,60 zł

1 502,11 zł

1 502,00 zł

0,11 zł

600,00 zł

600,00 zł

0,00 zł

przeznaczona na
NAPRAWA DRÓG,
fundusz
4.

UTRZYMANIE
CHODNIKÓW,

19 102,11

OŚWIETLENIE
5.

ORGANIZACJA
DOŻYNEK GMINNYCH
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Całkowity

Poniesione

koszt zadania

wydatki

5 000,00 zł

4 996,88 zł

3,12 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

10 487,32 zł

10 487,32 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

999,73 zł

0,27 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

Zostało

l.p. Nazwa zadania
Sołectwo
REMONT DRÓG
JABŁONKA

GMINNYCH W

1.

MIEJSCOWOŚCI SILNA

STARA

NOWA
UTRZYMANIE
2.

KAPLICZEK
PRZYDROŻNYCH

Kwota
przeznaczona na

UTWARDZENIE TERENU
ZA BUDYNKIEM REMIZY

3.

OSP W JABŁONCE

fundusz

STAREJ
18 487,32

ORGANIZACJA PIKNIKU

4.

RODZINNEGO
5.

ŚWIĘTO LIPY

Całkowity

Poniesione

koszt zadania

wydatki

3 500,00 zł

3 500,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

298,00 zł

2,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

Zostało

l.p. Nazwa zadania
Sołectwo
MIEDZICHOWO

POPRAWA
1.

BEZPIECZEŃSTWA NA
DROGACH

2.

MIEDZICHOWSKIE
KOLĘDOWANIE

Kwota przeznaczona

3.

ZAWODY STRAŻACKIE
"40 +"

na fundusz:
4.

ŚWIĘTO PIECZONEGO
ZIEMNIAKA

28 894,68
5.

DZIEŃ KOBIET

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

6.

POŻEGNANIE LATA

300,00 zł

299,13 zł

0,87 zł
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FESTIWAL PIOSENKI

7.

TURYSTYCZNEJ
OBCHODY ROCZNIC

8.

LOKALNYCH
ZAKUP WIEŃCA

9.

DOŻYNKOWEGO
10.

POPRAWA INFORMACJI NA
TERENIE SOŁECTWA

11.

POPRAWA WARUNKÓW
DLA WYPOCZYNKU

12.

POPRAWA ESTETYKI
SOŁECTWA

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

300,00 zł

102,50 zł

197,50 zł

700,00 zł

705,78 zł

-5,78 zł

1 500,00 zł

1 499,62 zł

0,38 zł

1 500,00 zł

1 479,20 zł

20,80 zł

1 500,00 zł

1 393,14 zł

106,86 zł

18 094,68 zł

18 093,94 zł

0,74 zł

BUDOWA WIATY PRZY
13.
ZALEWIE

Całkowity

Poniesione

koszt zadania

wydatki

4 000,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

3 109,96 zł

3 122,06 zł

-12,10 zł

Zostało

l.p. Nazwa zadania
Sołectwo
PIOTRY

WYKONANIE IZOLACJI
1.

POZIOMEJ BUDYNKU
SALKI WIEJSKIEJ

Kwota

2.

BUDOWA WIATY
PRZYSTANKOWEJ

przeznaczona na
PRACE PIELĘGNACYJNE
fundusz:
3.
11 109,96

PRZY ALEI LIPOWEJ
"STARY TRAKT
POCZTOWY"

33

Całkowity

Poniesione

koszt zadania

wydatki

3 258,18 zł

3 258,18 zł

0,00 zł

6 741,82 zł

6 741,82 zł

0,00 zł

1 944,30 zł

1 944,30 zł

0,00 zł

Zostało

l.p. Nazwa zadania
Sołectwo
ŁĘCZNO1.
TOCZEŃ

MATERIAŁ NA

Kwota
przeznaczona

2.

POŁOŻENIE ŚCIAN
BOCZNYCH
BIESIADNIKA

na fundusz:
11 944,30 zł

ORGANIZACJA IMPREZ

3.

UTWARDZENIE DOJŚCIA
DO BIESIADNIKA

Całkowity

Poniesione
Zostało

l.p. Nazwa zadania
koszt zadania wydatki
Sołectwo
PRĄDÓWKA

1.

OCIEPLENIE DACHU
SALI WIEJSKIEJ

11 000,00 zł

11 000,00 zł 0,00 zł

334,00 zł

260,93 zł

73,07 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

400,00 zł

395,71 zł

4,29 zł

Całkowity

Poniesione

ORGANIZACJA
Kwota

2.

przeznaczona
na fundusz

WARSZTATÓW
FLORYSTYCZNYCH

3.

UTWARDZENIE DROGI
GMINNEJ

12 734,00

4.

MIKOŁAJKI

Zostało

l.p. Nazwa zadania
koszt zadania wydatki

Sołectwo
STARY

1.

ZAKUP 2 NAMIOTÓW
IMPREZOWYCH

FOLWARK

2.

ZAKUP 10 KOMPLETÓW
STOŁÓW Z ŁAWKAMI

10 000,00 zł

9 998,00 zł

2,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł
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Kwota

3.

ZAKUP SPRZĘTU
NAGŁAŚNIAJĄCEGO

przeznaczona
na fundusz
4.

PRACE PORZĄDKOWE NA
TERENIE SOŁECTWA

2 000,00 zł

1 958,00 zł

42,00 zł

2 223,85 zł

2 148,00 zł

75,85 zł

18 223,85

Całkowity
Poniesione
l.p. Nazwa zadania

Zostało

koszt
wydatki
zadania

Sołectwo
SZKLARKA
TRZCIELSKA

UTWARDZENIE DRÓG
1.

DOJAZDOWYCH DO

5 000,00 zł 4 984,95 zł

15,05 zł

3 300,00 zł 3 297,96 zł

2,04 zł

700,00 zł

146,71 zł

MIEJSCOWOŚCI
ODBUDOWANIE I
UPORZĄDKOWANIE
2.
Kwota

SOŁECTWIE SZKLARKA

przeznaczona
na fundusz

CMENTARZA W

TRZCIELSKA
3.

KONSERWACJA PLACU
ZABAW

553,29 zł

10 802,57
BIEŻĄCE POTRZEBY
4.

(SPOTKANIA

1 802,57 zł 1 663,44 zł

139,13 zł

INTEGRACYJNE)
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Całkowity
Poniesione
l.p. Nazwa zadania

Zostało

koszt
wydatki
zadania

Sołectwo

WYMIANA DRZWI

ZACHODZKO

FRONTOWYCH,
1.

WYMIANA OKIEN I

9 870,00 zł

9 869,00 zł

1,00 zł

3 347,78 zł

3 347,78 zł

0,00 zł

ROLETY ZEWNĘTRZNE
W ŚWIETLICY
Kwota
MALOWANIE

przeznaczona na
fundusz

2.

ŚWIETLICY,
PRZEŁOŻENIE
WODOMIERZA

13 217,78

Całkowity

Poniesione
Zostało

l.p. Nazwa zadania
koszt zadania wydatki

Sołectwo
LEWICZYNEK
Kwota
przeznaczona

1.

DOBUDOWA TOALETY

12 734,74 zł

12 734,73 zł 0,01 zł

na fundusz
12 734,74
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REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W GMINIE
Realizacja świadczeń pomocy społecznej w 2019

Lp.

Rodzaj świadczenia

L. osób/rodzin

L. świadczeń Kwota

1.

Zasiłki stałe

40/38

421

229.786,00

2.

Zasiłki okresowe

4/18

23

18.129,00

3.

Zasiłki celowe

38/173

122

37.668,00

4.

Zdarzenie losowe

0

0

0

5.

Świadczenie pieniężne-

80/26

90

22.260,00

„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
6.

Usługi specjalistyczne

1/1

156

10.068,00

7.

Składki na ubezpieczenie

39/39

416

24.553,00

64/41

11.085

127.736,00

zdrowotne
8.

Dożywianie

Karta Dużej Rodziny
Od dnia 16 czerwca 2014r. Gmina realizuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W związku z tym w roku 2019 wydano
Karty Dużej Rodziny dla 45 rodzin.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W 2019r. zostały założone Niebieskie Karty dla 5 rodzin.
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„DOBRY START”
liczba złożonych wniosków – 345
liczba dzieci uprawnionych – 475
kwota wypłaty – 142.500,00 zł
„ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+”
liczba złożonych wniosków – 518
kwota wypłaty – 3.246.852,00 zł
liczba wypłaconych świadczeń – 6.512
stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 12.511,00 zł
„FUNDUSZ ALIMENTACYJNY”
kwota wypłaty – 101.950,00
liczba wypłaconych świadczeń – 280
stan należności z tytuły wypłaconych świadczeń z FA – 902.822,00
aktywni dłużnicy w gminie – 22

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze rok 2019
1. Zasiłek dla opiekuna
- liczba świadczeniobiorców: 3
- kwota wypłaconych świadczeń: 15.500,00 zł.
2. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- liczba świadczeniobiorców: 250
- kwota wypłaconych świadczeń: 521.601,24 zł
3. Zasiłek pielęgnacyjny
- liczba świadczeniobiorców: 158
- kwota wypłaconych świadczeń: 360.072,00 zł
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4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
- liczba świadczeniobiorców: 5
- kwota wypłaconych świadczeń: 52.700,00 zł
5. Świadczenie pielęgnacyjne
- liczba świadczeniobiorców: 15
- kwota wypłaconych świadczeń: 308.237,00 zł
6. Świadczenie rodzicielskie
- liczba świadczeniobiorców: 5
- kwota wypłaconych świadczeń: 78.397,00 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- liczba świadczeniobiorców: 33
- kwota wypłaconych świadczeń: 33.000,00 zł
8. Stypendium socjalne
- liczba świadczeniobiorców I – VI
- liczba świadczeniobiorców IX – XII

52
31

Kwota wypłaconych świadczeń: 25.297,20 zł w tym środki własne gminy 5.061,20 zł
9. Kwota świadczeń nienależnie pobranych : 4.424,00 zł
- w tym podlegająca zwrotowi do budżetu państwa: 2.567,00 zł
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W okresie sprawozdawczym w Gminie Miedzichowo realizowane były następujące polityki,
programy i strategie:
1.Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2015-2020.
2.Obowiązująca zmiana do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Miedzichowo.
3.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
4.Program współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi.
5.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2019r.
6.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedzichowo.
7.Lokalny Program Rewitalizacji.
8.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedzichowo.
9.Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
10.Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023.
11.Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Narkomanii na 2019 rok.
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Strategia Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2015-2020.
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)

Okres
realizacji

Poprawa jakości
infrastruktury
edukacyjnej

Poprawa jakości
infrastruktury
sportowej

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

2.

3.
Poprawa jakości
infrastruktury
społecznej
4.
Poprawa
infrastruktury
/usługi publiczne

5.
Poprawa
infrastruktury
/usługi publiczne
Poprawa
infrastruktury
/usługi publiczne

Informacja o
realizacji
zadania

2015-2020 (obligatoryjnie dla każdego zadania)

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

1.

6

Tytuł zadania

2015-2020

Zrealizowano
częściowo:
Dokonano
termomodernizacji
szkoły w
Bolewicach
Budowa siłowni
w Bolewicach i
Miedzichowie,
modernizacja
pawilonu
sportowego
Zrealizowano w
całości

Budowa wigwamu w
miejscowości Łęczno Toczeń

2015-2020

Remont oraz wyposażenie
biblioteki w Bolewicach

2015-2020

remon remontu
Zadanie
w trakcie
pawilonu trwa
realizacji,
wykonywanie prac
budowlanych.
Zakończenie
planowane na
Lipiec 2020r.

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

2015-2020

Zadanie wykonano
czerwiec
w całości2020r.

Remont schroniska
młodzieżowego w
Bolewicku (boisko,
biesiadnik)

2015-2020

Zrealizowano w
całości
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7

8

Poprawa
Modernizacja oczyszczalni
infrastruktury /usługi ścieków w Bolewicach
publiczne

2015-2020

Poprawa
infrastruktury
/usługi
publiczne

Rozbudowa kanalizacji
(Bolewice – Bolewicko,
Miedzichowo)

2015-2020

Zadanie częściowo
zrealizowane
(kanalizacja w
Miedzichowie do
rzeki)

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

2015-2020

Częściowo
zrealizowane
(remont instalacji
elektrycznej,
budowa kotłowni
gazowej dla
budynku urzędu
Gminy)

Utworzenie gminnego
centrum kultury

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

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

2015-2020

Zakupiono autobus
do przewozu dzieci

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

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji

9.
Poprawa
infrastruktury
/usługi
publiczne

10.

Poprawa
infrastruktury
/usługi
publiczne

11.
Usługi publiczne

II.

Turystyka (w
tym turystyka
kulturowa),

1.

Poprawa jakości
infrastruktury
turystycznej

Zrealizowano
Częściowo
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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

4.

Poprawa jakości
infrastruktury
turystycznej

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

2015-2020

Zadanie planowane
do realizacji
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5.

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

2.

Infrastruktura
drogowa

Budowa i modernizacja dróg
w gminie ok.50 km

2015-2020

Zadanie
realizowane
corocznie z
Funduszu Dróg
Dojazdowych do
Gruntów Rolnych

3.

Infrastruktura
drogowa

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

2015-2020

Zadanie częściowo
zrealizowane
(Grońsko-Grudna),
do zrealizowania
Jabłonka StaraTrzciel

Zrealizowano
częściowo
(miejscowość
Miedzichowo)
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4.
Infrastruktura
drogowa

5.
Gospodarka
niskoemisyjna

Modernizacja i rozbudowa
chodników na terenie gminy

2015-2020

Zadanie w trakcie
realizacji,
wykonano chodnik
w Miedzichowie
w kierunku
cmentarza, chodnik
przy ul.
Dożynkowej w
Bolewicach

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.

Przekształcenie istniejących
systemów
opalania w obiektach
publicznych w systemy bardziej
przyjazne dla środowiska, w
szczególności ograniczenie
"niskiej emisji
Budowa sieci gazowej
Wykonanie stacji uzdatniania
wody wraz z siecią
wodociągową dla
miejscowości Piotry i
Lewiczynek

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowe plany.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2019
realizowano działania inwestycyjno-budowlane na podstawie obowiązującej zmiany
do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miedzichowo. Zmiana ta została przyjęta uchwałą nr II/9/2014 Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Powierzchnia terenów gminy Miedzichowo, dla których opracowano plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego nie uległa w roku 2019 zmianie i stanowi niewiele ponad
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0,5% powierzchni gminy. Obowiązuje 14 miejscowych planów, a w przygotowaniu jest
plan dla części miejscowości Silna Nowa. Na podstawie obowiązujących w Gminie
Miedzichowo przepisów w roku 2019 wydano:

- 132 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 11 decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 179 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Program współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi.
Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest
program współpracy. Roczny program współpracy Gminy Miedzichowo na rok 2019
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego przyjęty został przez Radę Gminy w Miedzichowie uchwałą Nr II/11/2018
z dnia 29 listopada 2018 r.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Miedzichowo na 2019 rok
przeznaczono kwotę w wysokości 20.000,00 zł.
Okres realizacji programu współpracy trwał od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
W roku 2019 Gmina Miedzichowo ogłosiła 1 otwarty konkurs na realizację zadania
publicznego. Po rozpatrzeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty przygotowywana została
umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie w zakresie piłki
nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Miedzichowo”

Nr

Nazwa

oferty

Organizacji

Nazwa Zadania

Kwota dotacji
przyznana na rok
2019

1.

Klub Sportowy

„Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja

„Dąb Bolewice”

rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców

20 000,00 zł

Gminy Miedzichowo”
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w roku 2019r.
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 2019 roku”. Program uchwalony został Uchwałą Nr IV/32/2019
Rady Gminy Miedzichowo w dniu 27 lutego 2019 r.
W/w program powstał, aby, organy administracji publicznej podejmowały działania na rzecz
ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami
i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi polepszając ochronę i opiekę tych
zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności
psów i kotów oraz kotów wolno żyjących i zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w gminie
Miedzichowo. Finansowana jest sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych oraz
domowych, w celu unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada
zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań
edukacyjno-informacyjnych.
Na finansowanie zadań realizowanych w ramach programu w roku 2019 wydatkowano
z budżetu jednostki kwotę 36 263,58 zł. Wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu Gminy
Miedzichowo oraz sprawowaniem opieki zajmuję się Schronisko Stowarzyszenie Integracji
Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc” z siedzibą w Posadówku. Wynagrodzenie
miesięczne opiewa na kwotę 2520,00 zł brutto za pobyt i pełne utrzymanie zwierząt w ilości
do 12 sztuk. W przypadku zwiększenia liczby zwierząt koszt pobytu i utrzymania został
ustalony na kwotę 7 zł brutto za każdą kolejną sztukę (tj. ponad 12) – stawka dzienna.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miedzichowo.
Gmina Miedzichowo posiada Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest
z Terenu Gminy Miedzichowo na lata 2013-2017z perspektywą do roku 2032,
zatwierdzonych Uchwałą Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku
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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
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.
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.
Oddając Raport o stanie Gminy za 2019 roku już wiadomo, że Gmina będzie udzielać
dofinansowania w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do działań polegających na demontażu,
transporcie i unieszkodliwianiu azbestu, z gospodarstw domowych.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedzichowo jest podstawowym dokumentem
w

zakresie

prowadzenia

rewitalizacji

na

terenie

gminy.

W ramach Programu wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, zdefiniowano
występujące tam problemy oraz uwzględniono możliwości. Przeprowadzono szczegółową
diagnozę, obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów
występujących na diagnozowanym obszarze. W dokumencie określono wizję obszaru
rewitalizacji po zakończeniu Programu Rewitalizacji, przedstawiono cel i kierunki działań
służące eliminacji oraz ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych i środowiskowych
poprzez wskazanie konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dla których wskazano
sposób ich realizacji, prognozowane rezultaty oraz skutki finansowe. Wskazuje się, że
zadania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo
pozwolą na szeroko rozumianą aktywizację społeczeństwa, poprzez umożliwienie ubiegania
się

przez

interesariuszy

o

środki

finansowe

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedzichowo.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie
wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest
podniesienie efektywności

energetycznej,

zwiększenie poziomu wykorzystywania

odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę
jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym elementem Planu jest
wyznaczanie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję Gminy
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.
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Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Miedzichowo, jej
podmiotom oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak:
termomodernizacja budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł
Energii.

Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Gmina Miedzichowo, realizując zadania oświatowe, jest organem prowadzącym dla dwóch
szkół podstawowych.
Na terenie Gminy Miedzichowo funkcjonuje także Przedszkole Publiczne „Tęczowa
Kraina” w Bolewicach prowadzone przez podmiot prywatny.
W Gminie Miedzichowo w roku 2019:
1. do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach uczęszczało 231 uczniów;
2. do Szkoły Podstawowej w Miedzichowie uczęszczało 134 uczniów;
3. do Przedszkola w Bolewicach uczęszczało łącznie 103 dzieci;
Program zapewniający darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe obejmuje wszystkich
uczniów szkół podstawowych.
Łącznie na realizację Programu, poprzez zapewnienie uczniom darmowych podręczników
i materiałów ćwiczeniowych w roku 2019 wydano kwotę 25 786,07zł.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023.
Program osłonowy Gminy Miedzichowo „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023
stanowi element realizacji celów polityki społecznej oraz kierunków działań wynikających
z Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program

umożliwienia

dożywianie

w

szkołach

dzieci

i

uczniów,

którzy

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

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Narkomanii na rok 2019.
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 2019 rok, który
został przyjęty uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. 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 2019 rok realizowane były w oparciu o stanowisko
Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, szkoły oraz
współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Policją.

W 2019 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało :


W gastronomii
do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 9 podmiotów
od 4,5 % do 18 % alkoholu: 3 podmioty
powyżej 18 % alkoholu: 2 podmioty



W detalu
do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 10 podmiotów
od 4,5 % do 18% alkoholu : 7 podmiotów
powyżej 18 % alkoholu :

9 podmiotów

W 2019 roku wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki Programu w roku 2019 stanowiły kwotę 49 249,03 zł, z tego znaczna część została
przeznaczona min. na :
- działalność świetlic środowiskowych- 18 540,37 zł
- działalność puntu konsultacyjno-informacyjnego - 9 665,00 zł
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- Zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży, poprzez spotkania na zajęciach wokalnomuzycznych oraz innych zajęciach, które mają spowodować odwrócenie uwagi
od zażywania alkoholu i narkotyków, organizacja festynów -7 880,00 zł
- Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkolenia
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla członków
stowarzyszeń działających na terenie gminy, dzieci i młodzieży oraz pracowników
socjalnych, pedagogów i nauczycieli- 1 510,05zł.
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Realizacja uchwał Rady Gminy w 2019 r.
KADENCJA 2018-2023
1.

IV/32/2019

W

sprawie

zwierzętami

przyjęcia

„Programu

bezdomnymi

opieki

nad 27 lutego 2019

Określono Program opieki nad zwierzętami

zapobiegania

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo

zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo

w 2019 r.”

w roku 2019. Program miał zastosowanie do

oraz

wszystkich

zwierząt

domowych,

w szczególności psów i kotów, w tym wolno
żyjących

oraz

zwierząt

gospodarskich.

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
2.

IV/33/2019

W sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 27 lutego 2019

Uchwała została wdrożona w życie poprzez

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz

wyznaczenie inkasentów uprawnionych do

określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.

pobierania

podatków.

Uchwała

została

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.
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3.

IV/34/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 27 lutego 2019

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Gminy Miedzichowo na lata 2019-2023

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
4.

IV/35/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

27 lutego 2019

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

zgodności

z

prawem.

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
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5.

V/36/2019

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 10
Miedzichowo i nadania jej statutu.

2019

kwietnia Uchwała została wdrożona w życie poprzez
powołanie

Młodzieżowej

Rady

Gminy

i nadania jej statutu. Uchwała została
przekazana do szkół na terenie gminy, została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.
6.

V/37/2019

W sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego 10
za pomnik przyrody.

2019

kwietnia Uchwała została wdrożona w życie. Uchwała
została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

Gminy

umieszczona

w

i

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
7.

V/38/2019

W sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 10

kwietnia Uchwała została wdrożona w życie poprzez

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz 2019

wyznaczenie inkasentów uprawnionych do

określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.

pobierania

podatków.

Uchwała

została

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.
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8.

V/39/2019

W sprawie miesięcznych diet dla sołtysów – organów 10
wykonawczych sołectw.

2019

kwietnia Uchwała została przekazana na stanowisko ds.
kadr i płac i wdrożona w życie. Uchwała
została
w

ogłoszona

Urzędzie

umieszczona

na

Gminy i
w

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
9.

V/40/2019

W

sprawie

podstawowych

ustalenia

sieci

prowadzonych

publicznych

szkół 10

przez

Gminę 2019

Miedzichowo oraz granic ich obwodów.

kwietnia Uchwała została przekazana Dyrektorowi
GZOS oraz do szkół na terenie gminy
i wdrożona w życie. Uchwała została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.
10.

V/41/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 10
Gminy Miedzichowo na lata 2019-2023

2019

kwietnia Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy i

sołectwach

oraz
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umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
11.

V/42/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

10

kwietnia Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

2019

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została
w

ogłoszona

Urzędzie

na

Gminy i

umieszczona

w

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
12.

VI/43/2019

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie 29 maja 2019

Uchwała została przekazana do realizacji.

wsi Bolewice.

Została

wprowadzona

do

systemu

umożliwiając w ten sposób posługiwanie się
nazwą nowo powstałej ulicy m.in. w celach
meldunkowych.
13.

VI/44/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 29 maja 2019

Uchwała

bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul.

podpisanie

Poznańskiej 10 w Miedzichowie.

została
w

została

stosownej

ogłoszona

Urzędzie

zrealizowana
na

Gminy i

poprzez

umowy.

Uchwała

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

oraz
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umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
14.

VI/45/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/257/2018 Rady 29 maja 2019

Od 1 września 2019 r. Ustawą Karta

Gminy Miedzichowo z dnia 14 czerwca 2018 r. w

Nauczyciela

sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego

powierzono

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje

w szkołach został obniżony tygodniowy

kierownicze

obowiązkowy

obowiązkowego

oraz

określenia

wymiaru

godzin

tygodniowego
zajęć

dla

Nauczycielom,
stanowiska
wymiar

którym
kierownicze

godzin

zajęć

dydaktycznych,wychowawczych

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców

i opiekuńczych określony w art.42 ust.3

zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karta

Nauczyciela o liczbę godzin:

Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miedzichowo.

1.Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- do 8 oddziałów – 10 godzin
- od 9 do 16 oddziałów – 13 godzin
- od 17 i więcej oddziałów – 15 godzin
2.Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
- od 11 do 16 oddziałów – 9 godzin
- od 17 i więcej oddziałów – 11 godzin
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Uchwała została przekazana Dyrektorowi
GZOS oraz do szkół na terenie gminy
i wdrożona w życie. Uchwała została
ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy

i

sołectwach

oraz

umieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.
15.

VI/46/2019

W sprawie współpracy przy realizacji zadania 29 maja 2019

Uchwała została wdrożona w życie z dniem

polegającego na przeprowadzeniu badania potencjału

podjęcia. Na mocy uchwały zostało zawarte

turystyczno-kulturowego

stosowne porozumienie z Gminą Nowy

Szlaku

Wikliny

i

sporządzeniu raportu z przeprowadzonego badania.

Tomyśl,

Powiatem

Nowotomyskim

oraz

Nowotomyską Izbą Gospodarczą w celu
realizacji zadania. Uchwała została ogłoszona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
16.

VI/47/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 29 maja 2019

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

na lata 2019-2023

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
17.

VI/48/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

29 maja 2019

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik
w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została
w

ogłoszona

Urzędzie

umieszczona

na

Gminy i
w

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
18.

VII/49/2019

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo 26
wotum zaufania.

2019

czerwca Rada Gminy Miedzichowo po odbyciu debaty
nad raportem o stanie gminy udzieliła Wójtowi
Gminy

Miedzichowo

wotum

zaufania.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy i

sołectwach

oraz
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umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
19.

VII/50/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 26

czerwca Zatwierdzono sprawozdania finansowe wraz z

wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 2019

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018

rok.

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

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
20.

VII/51/2019

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedzichowo 26
absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

2019

czerwca Udzielono Wójtowi Gminy Miedzichowo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok. Uchwała została ogłoszona na
tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
21.

VII/52/2019

W sprawie powołania zespołu do przedstawienia 26

czerwca Uchwała została przekazana członkom zespołu

Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na 2019

opiniującego celem jej wykonania. Uchwała

ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu

została

oraz Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

w

ogłoszona

Urzędzie

na

Gminy i

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

oraz

61

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
22.

VII/53/2019

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 26
nieruchomości

położonej

w

miejscowości 2019

czerwca W dniu 28.11.19 r. został podpisany akt
notarialny nabycia przez Gminę Miedzichowo
nieruchomości

Miedzichowo.

oznaczonej

geodezyjnie

numerem działki 104/3 o powierzchni 0,1275
ha

obręb

Miedzichowo

Spółdzielni

od

Samopomoc

Gminnej
Chłopska

w Miedzichowie.
23.

VII/54/2019

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 26
Jessica2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na 2019

umowa pożyczki.

realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń

energetycznej pt.: „Termomodernizacja budynku

w

Zespołu

Szkół

i

Placówek

Oświatowych

w

VII/55/2019

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 26
Gminy Miedzichowo na lata 2019-2023

Urzędzie

umieszczona

Bolewicach”.
24.

czerwca W dniu 23 stycznia 2020 r. została podpisana

2019

czerwca Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
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przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
25.

VII/56/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

26

czerwca Uchwała została przekazana Pani Skarbnik

2019

w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została
w

ogłoszona

Urzędzie

umieszczona

na

tablicy

Gminy i
w

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
26.

VIII/57/2019

W sprawie przystąpienia Gminy Miedzichowo do 23 lipca 2019

Na podstawie niniejszej uchwały zawarte

przedsięwzięcia wspólnego pn.”Przebudowa drogi

zostało

gminnej nr 394049P na terenie gminy Miedzichowo z

Bolewice w celu realizacji zadania wspólnego

m. Bolewice w kierunku Nowego Tomyśla do granicy

w

Gminy Miedzichowo na działkach 1574, 1657/1,

Wyłoniony

1657/3”.

w

Porozumienie

postaci

przebudowy

z

Nadleśnictwem

drogi

gminnej.

został

wykonawca

przeprowadzonym

postępowaniu
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przetargowym i podpisana została stosowna
umowa. Zadanie zostało zrealizowane , odbiór
końcowy drogi był w dniu 23 grudnia 2019 r.
27.

VIII/58/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 23 lipca 2019

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy

Gminy Miedzichowo na lata 2019-2023

Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
28.

VIII/59/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

23 lipca 2019

Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w
celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została
w

ogłoszona

Urzędzie

na

Gminy i

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

oraz

64

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
29.

IX/60/2019

W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 25
Województwa

Wielkopolskiego

w

sprawie 2019

września Uchwała została przekazana do realizacji oraz
przesłana do Zarządu Województwa Wlkp.
celem przyjęcia stosownej uchwały tworzącej

Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego

Miedzichowski Park Krajobrazowy.
30.

IX/61/2019

W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do 25

września Uchwała została wykonana podczas sesji

przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 2019

w dniu 25 września 2019 roku, na której

ławnika.

dokonano

wyboru

członków

Komisji

Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyboru
ławników.
31.

IX/62/2019

W sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 25
2020-2023

2019

września Na podstawie art.164 paragraf 1 ustawy
„Prawo o ustroju Sądów Powszechnych”
z dnia 27 lipca 2001 roku niniejsza uchwała
wraz z dokumentacją wyborczą została
przesłana do Prezesa Sądu Rejonowego
w Nowym Tomyślu.
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32.

IX/63/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 25

września Uchwała

została

bezprzetargowym umowy najmu garażu przy ul. 2019

podpisanie

Szkolnej 74 w Bolewicach

została
w

zrealizowana

stosownej

ogłoszona

Urzędzie

na

Gminy i

umieszczona

w

poprzez

umowy.

Uchwała

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
33.

IX/64/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 25

września Uchwała

została

bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu zajętego 2019

podpisanie

pod reklamę, położonego w Bolewicach jako część

została

działki 1427/2, na czas 3 lat.

w

zrealizowana

stosownej

ogłoszona

Urzędzie

na

Gminy i

umieszczona

w

poprzez

umowy.

Uchwała

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
34.

IX/65/2019

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie 25
wsi Bolewice.

2019

września Uchwała została przekazana do realizacji.
Została

wprowadzona

do

systemu

umożliwiając w ten sposób posługiwanie się
nazwą nowo powstałej ulicy m.in. w celach
meldunkowych.
35.

IX/66/2019

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od 25
nieruchomości

2019

września Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.
Publikacja

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego z 2019 r.

66

poz.8124. Uchwała została ogłoszona na
tablicy

ogłoszeń

w

Urzędzie

Gminy

i sołectwach oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.
36.

IX/67/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/140/2009 Rady 25

września Uchwała została przekazana do szkół na

Gminy Miedzichowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w 2019

terenie Gminy Miedzichowo w celu wdrożenia

sprawie

określającego

w życie. Uchwała została ogłoszona na tablicy

motywacyjnych,

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz

wysokość

ustalenia
stawek

Regulaminu
dodatków

funkcyjnych, za wysługę lat, za warunki pracy oraz

umieszczona

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków

Publicznej.

a także

szczegółowy

wynagrodzenia

za

i godziny zastępstw

sposób

godziny
doraźnych

w

Biuletynie

Informacji

obliczania

ponadwymiarowe
dla

nauczycieli

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Miedzichowo.
37.

IX/68/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 25
Gminy Miedzichowo na lata 2019-2023

2019

września Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192023. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
38.

IX/69/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

25
2019

września Uchwała została przekazana Pani Skarbnik
w celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została
w

ogłoszona

Urzędzie

umieszczona

na

Gminy i
w

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
39.

X/70/2019

W

sprawie

ustalenia

postępowaniu
2020/2021

gminnych

rekrutacyjnym
do

oddziałów

na

kryteriów
rok

w 26

szkolny 2019

przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Miedzichowo na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym
kryteriom

liczby

punktów

oraz

określenia

listopada Uchwała została przekazana Dyrektorom szkół
w celu wdrożenia w życie.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
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dokumentów

niezbędnych

do

potwierdzenia

spełnienia tych kryteriów.
40.

X/71/2019

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w 26
postępowaniu

rekrutacyjnym

na

rok

szkolny 2019

listopada Uchwała została przekazana Dyrektorom szkół
w celu wdrożenia w życie.

2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych,

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń

dla których organem prowadzącym jest gmina

w

Miedzichowo.

umieszczona

Urzędzie

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
41.

X/72/2019

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/2018 Rady 26

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko

Gminy Miedzichowo z dnia 14 czerwca 2018 r. w 2019

pracy celem dalszej realizacji.

sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

w

Miedzichowo oraz zasad usytuowania na terenie

umieszczona

gminy Miedzichowo miejsc sprzedaży i podawania

Urzędzie

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.

napojów alkoholowych.
42.

X/73/2019

W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 26
dodatku energetycznego.

2019

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko
pracy celem dalszej realizacji.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy i

sołectwach

oraz
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umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
43.

X/74/2019

W sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu 26
pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

2019

listopada Uchwała została przesłana do Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu i będzie
stanowiła podstawę do podpisania umowy
pomiędzy Gminą Miedzichowo a Powiatem
Nowotomyskim, która będzie regulowała
szczegółowe warunki udzielenia dotacji.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
44.

X/75/2019

W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 26

listopada Uchwała została przekazana na stanowisko

Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz 2019

pracy celem dalszej realizacji.

podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy z 24

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

w

o wolontariacie na 2020 rok.

umieszczona

Urzędzie

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
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45.

X/76/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 26
Gminy Miedzichowo na lata 2019-2040.

2019

listopada Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192040. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
46.

X/77/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

26
2019

listopada Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w
celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

Gminy

umieszczona

w

i

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
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47.

XI/78/2019

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i 18
Komisji na 2020 rok.

2019

grudnia Zatwierdzony plan pracy na 2020 rok:
1.1 Rady Gminy stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały;
1.2 Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik
Nr 2 do uchwały;
1.3

Komisji

Budżetu

i

Rozwoju

Gospodarczego stanowiący załącznik Nr 3 do
uchwały;
1.4 Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych
stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
1.5 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
48.

XI/79/2019

W sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady 18

grudnia Dokonano zmiany uchwały Nr III/23/2018

Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w 2019

Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

72

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Problemów

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
49.

XI/80/2019

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 18

grudnia Przyjęto Gminny program Profilaktyki i

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 2019

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

oraz Przeciwdziałań Narkomanii w Gminie
Miedzichowie na rok 2020 - 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

zadania

związane

psychoaktywnych.
Program

określa

z prowadzeniem profilaktyki i rozwiązywania
problemów

narkotykowych

wyznaczone

ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
50.

XI/81/2019

W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 18
gminie Miedzichowo na rok szkolny 2019/2020.

2019

grudnia Uchwała została wdrożona w życie.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy i

sołectwach

oraz

74

umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
51.

XI/82/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 18

grudnia Uchwała została przekazana na stanowisko

bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego 2019

celem dalszej realizacji. Została podpisana

położonego w miejscowości Bolewice przy ulicy

umowa

Parkowej nr 18.

obowiązywania.

z

najemcą

na

kolejny

okres

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
52.

53.

XI/83/2019

XI/84/2019

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 18

grudnia Uchwała została przekazana na stanowisko

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019

pracy celem dalszej realizacji. Ponadto została

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu

w części unieważniona rozstrzygnięciem RIO

Gminy Miedzichowo.

w Poznaniu.

W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 18
gospodarowanie
ustalenia

odpadami

wysokości

stawki

komunalnymi
tej

opłaty

nieruchomości z terenu Gminy Miedzichowo.

oraz 2019
dla

grudnia Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym woj. Wlkp. oraz przekazana na
stanowisko pracy. Ponadto została w części
unieważniona

rozstrzygnięciem

RIO

w Poznaniu.
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54.

XI/85/2019

W sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej 18
zmiany przepisów prawa miejscowego.

2019

grudnia Uchwała została wdrożona w życie. Uchwała
została przesłana do wiadomości adw. Renaty
Sutor – autora petycji z dnia 18 listopada 2019
r. Została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej
55.

XI/86/2019

W sprawie powołania zespołu do przedstawienia 18

grudnia Niniejsza

uchwała
na

z

uwagi

ławników

nie

na

brak

Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na 2019

kandydatów

zostanie

ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

wykonana ( nie ma potrzeby opiniowania
kandydatów).

56.

XI/87/2019

W

sprawie

zwolnienia

Gminnego

Zakładu 18

grudnia Zwolnienie Gminnego Zakładu Komunalnego

Komunalnego ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku 2019

ul. Polna 1 w Bolewicach z obowiązku wpłaty

wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków

do budżetu Gminy Miedzichowo nadwyżki

obrotowych.

środków obrotowych, ustalonych na koniec
okresu sprawozdawczego za 2019 rok.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

Gminy i

sołectwach

oraz
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umieszczona

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej.
57.

XI/88/2019

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady 18

grudnia W dniu 23 stycznia 2020 r. została podpisana

Gminy Miedzichowo z dnia 26 czerwca 2019 roku w 2019

umowa pożyczki.

sprawie

Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń

zaciągnięcia

długoterminowej

pożyczki

Jessica2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na

w

realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności
energetycznej
Zespołu

Szkół

pn.:„Termomodernizacja
i

Placówek

umieszczona

budynku

Oświatowych

Urzędzie

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.

w

Bolewicach”.
58.

XI/89/2019

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

18
2019

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

ogłoszona

Urzędzie

umieszczona

na

Gminy i
w

tablicy

ogłoszeń

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
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59.

XI/90/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 18
Gminy Miedzichowo na lata 2019 do 2040.

2019

grudnia Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 20192040. Uchwała została przekazana Pani
Skarbnik w celu dalszej realizacji oraz
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w celu zbadania zgodności z prawem.
Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
60.

XI/91/2019

W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z 18
upływem roku budżetowego 2019.

2019

grudnia Uchwalono wykaz zadań, na które wydatki nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.

Uchwalono

plan

finansowy

wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2019 zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszej uchwały.
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie
są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie
podstawowego rachunku budżetu gminy.
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Uchwała została ogłoszona na tablicy ogłoszeń
w

Urzędzie

umieszczona

Gminy i
w

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
61.

XI/92/2019

W

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Finansowej Gminy Miedzichowo.

Prognozy 18
2019

grudnia Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miedzichowo. Uchwała
została przekazana Pani Skarbnik w celu
dalszej

realizacji

oraz

przesłana

do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

Gminy

umieszczona

w

i

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.
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62.

XI/93/2019

W sprawie uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo 18
na 2020 rok.

2019

grudnia Uchwała została przekazana Pani Skarbnik w
celu dalszej realizacji oraz przesłana do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zbadania zgodności z prawem. Uchwała
została ogłoszona na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie

Gminy

umieszczona

w

i

sołectwach

Biuletynie

oraz

Informacji

Publicznej.

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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