RAPORT O STANIE GMINY
PRZYGODZICE
ZA ROK 2018
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I. Uwagi ogólne
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta
(burmistrza, prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja
każdego roku raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności
organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację:
a) polityk,
b) programów,
c) strategii
d) uchwał rady gminy,
e) budżetu obywatelskiego.
Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było
wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności
lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu
terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą
kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi
oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują” (tak:
uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych, druk sejmowy nr 2001,dostępny na stronie internetowej
Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001.
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania
dla wójta (burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy
o samorządzie gminnym).
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności
organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych
informacji członkom organu stanowiącego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
a) sprawozdawczą,
b) partycypacyjną,
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c) oceniającą.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu.
W raporcie nie należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani
panującej w niej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski,
Ustawy…, Legalis 2018.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w raporcie zamieszcza się wyłącznie
informacje dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku
poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest przedstawiony. Raport powinien
zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie
tego rodzaju:
1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do
których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był
organ wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych),
2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,
3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.
Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym Wójt Gminy Przygodzice przedstawia Radzie Gminy Przygodzice raport
o stanie Gminy Przygodzice.
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II.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Przygodzice
w roku 2018

1. Styczeń 2018: udział w sesji Powiatu Ostrowskiego;
2. Luty 2018:
a) Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy;
b) Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
c) Forum Sołtysów Powiatu Ostrowskiego;
d) Forum Rolniczym Powiatu Ostrowskiego w Wysocku Wielkim;
e) Spotkanie Subregionalne
i Starostów w Żerkowie;

Wójtów,

Burmistrzów,

Prezydentów

f) Spotkanie w sprawie udziału w projekcie: „Rozbudowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów-Ostrów Wlkp.”’

Miast

Regionalnego

g) Narada Roczna Komendy Policji w Odolanowie;
h) Narada Roczna Komendy
w Ostrowie Wielkopolskim;

Powiatowej

Państwowej

Straży

Pożarne

i) Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej;
j) Podpisanie umowy dofinansowania na zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na terenie ośrodka LIDO w Antoninie – Urząd Marszałkowski
we Wrocławiu;
3. Marzec 2018:
a) Ostatnie Walne Zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
w Krotoszynie;
b) Spotkanie dotyczące wzmacniania partnerskiej zintegrowanej współpracy
SAKO-Kalisz;
4. Kwiecień 2018:
a) Spotkanie z Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z Wojewodą Wielkopolskim
w sprawie dofinansowania budowy dróg;
b) Seminarium: „Jak optymalnie
w gminie”- WUW w Poznaniu;

zorganizować

gospodarkę

komunalną

c) Spotkania w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu w sprawie przyśpieszenia weryfikacji zamówień publicznych
projektów
i
uzupełnienia
błędów
formalnych
we
wniosku
o dofinansowanie;
d) Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Rychtalskie” w Nadleśnictwie Antonin;
5. Maj 2018:
a) Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej w Kaliszu;
b) Konferencja: „Prawo dla przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”;
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c) Konferencja dotycząca obchodów Jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu;
6. Czerwiec 2018:
a) Konferencja z cyklu: „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego
wykorzystania energii w Wielkopolsce” – PWSZ Kalisz;
b) Walne Zgromadzenie WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim;
c) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
i Drogowe” w Nowych Skalmierzycach;

Spółki

„Oświetlenie

d) Seminarium dotyczące infrastruktury drogowej
i perspektyw dla jednostek samorządu terytorialnego;

w

Uliczne

Wielkopolsce

7. Lipiec 2018:
a) Spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
w sprawie projektu o dofinansowanie na OZE;
b) Podpisanie umowy PROF/LGD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu;
8. Sierpień 2018:
a) Konferencja Prasowa Dni Karpia 2018 w Antoninie;
b) Warsztaty Senioralne w Chacie Regionalnej w Przygodzicach;
9. Wrzesień 2018:
a) Podpisanie umów w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu na Dotację Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie
i urządzenia ratownictwa dla OSP;
b) Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” w Przygodzicach;
c) Spotkanie pn. „Czyste Powietrze”;
d) Konferencja pt. „Wpływ funduszy unijnych na rozwój lokalny
ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”
w Tłokini Kościelnej;
e) Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
o przyznaniu pomocy dla operacji typu” Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne:
pn. „Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej
w Dębnicy”;
10. Październik 2018:
a) Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej w CKU w Przygodzicach;
b) Uroczysta Gala „Laury Kultury” w Ostrowskim Centrum Kultury;
11. Listopad 2018:
a) Konferencja „Pozyskiwanie inwestorów, a strategia rozwoju gminy”
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu;
b) Spotkanie na temat lokalnego transportu zbiorowego- Urząd Miasta
w Ostrowie Wielkopolskim;
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12. Grudzień 2018:
a) Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ZOPI (budowa
drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski) w Poznaniu;
b) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenia Ulicznego
w Skalmierzycach;
c) Podpisanie umowy w ramach programu edukacji zdrowotnej na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w Kaliszu.
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III. Realizacja polityk, programów i strategii
W 2018 r. w Gminie Przygodzice realizowane były następujące strategie, polityki
i programy:
1. Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022
2. Program „Rodzina 500+”
3. Program „Dobry start”
4. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
7. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022

1. Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20162022
Omawiany Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przygodzicach. Głównym celem Programu jest:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy,
2) zapewnienie ochrony ofiarom przemocy,
3) skuteczne oddziaływanie na sprawców poprzez prowadzenie działalności
informacyjnej i edukacyjnej,
4) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej tj. kierowanie do psychologa.
W roku 2018 prowadzono 25 postępowań w zakresie procedury Niebieskiej Karty.
Zjawisko przemocy monitorowane jest przez:
1) Zespól Interdyscyplinarny,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Posterunek Policji,
4) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) Placówki Oświatowe na terenie Gminy,
6) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
7) Ośrodek Zdrowia.
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Gromadzone dane pozwalają zidentyfikować i rozwiązać problemy, które pojawiają
się w rodzinach na terenie Gminy Przygodzice.

2. Program „Rodzina 500+”
Rządowy Program „Rodzina 500+” stanowi instrument z obszaru aktywnej polityki
rodzinnej.
Ma
on
zmniejszyć
obciążenia
finansowe
rodzin
związane
z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o
posiadaniu ich większej liczby. Ma poprawić sytuację materialną oraz demograficzną
w kraju. Wypłata Świadczenia wychowawczego 500+ realizowana jest od miesiąca
kwietnia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134) i wynosi 500 zł miesięcznie na
dziecko. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko ustalone jest na poziomie 800 zł na osobę
w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie.
W 2018 roku w gminie Przygodzice świadczenie wychowawcze 500+ zostało
wypłacone na rzecz 1351 dzieci.

3. Program „Dobry start”
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061).
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny
dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Pierwsze świadczenia zrealizowane zostały w miesiącu wrześniu 2018 r. „Dobry Start”
jest świadczeniem przyznawanym bez względu na osiągane przez rodziców dziecka
dochody i wypłacanym jednorazowo w kwocie 300 zł.
W 2018 roku wyżej wymienione świadczenie otrzymało w gminie Przygodzice 1640
dzieci.

4. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem
bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
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Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: – wsparcia
finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, –
poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, – poprawy stanu zdrowia dzieci
i młodzieży, – kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego
pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. Gmina Przygodzice
realizuje ten obowiązek przy wykorzystaniu środków, o których mowa w uchwale
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium
dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup
posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.
Realizacja tej formy pomocy odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania
w szkołach. Tą formą pomocy było objętych 135 dzieci z 61 rodzin.

5. Gminny Program
Alkoholowych

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

W 2018 r. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Przygodzice odbywała się w następujących obszarach:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
alkoholu. Poniżej przedstawia się konkretne działania w ramach tego obszaru:
1) zajęcia terapeutyczne prowadzone na różnego rodzaju wyjazdach,
2) aktywny wypoczynek połączony z terapią i profilaktyką,
3) turnusy rehabilitacyjne,
4) zajęcia edukacyjne,
5) zajęcia sportowe i treningowe,
6) motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia terapii
i leczenia oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne,
7) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych
do zmiany szkodliwego wzoru picia,
8) udzielenie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,
9) rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie, udzielenie
wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy,

stosownego

10)inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
2. Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej a zwłaszcza ochrony
przed przemocą w rodzinie. Poniżej przedstawia się konkretne działania
w ramach tego obszaru:
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1) finansowanie zajęć i programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym, w tym w szczególności takich
programów rozwojowych jak: sportowe, taneczne, teatralne, plastyczne,
muzyczne, matematyczne, szachowe, fotograficzne, chemiczne,
2) dofinansowanie obozów zimowych i letnich dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
3) finansowanie zatrudnienia pracowników w świetlicach środowiskowych
przygotowanych głównie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
4) finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych,
5) organizowanie i finansowanie warsztatów dla rodziców w celu podniesienia
ich kompetencji wychowawczych,
6) organizowanie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy,
7) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia
zajęć socjoterapeutycznych,
8) pozyskanie specjalistów: terapeutów,
9) prowadzenie edukacji społecznej,
10)kierowanie wniosków do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego,
11)udzielanie pomocy dla osób z syndromem DDA.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych i pozalekcyjnych programów opiekuńczowychowawczych. Poniżej przedstawia się konkretne działania w ramach tego
obszaru:
1) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych oraz
opiekuńczo-wychowawczych programy profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży,
2) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla
rodziców,
3) Podejmowanie działań
nadużywającej alkoholu,

profilaktyczno-interwencyjnych

dla

młodzieży

4) Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych,
5) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych,
mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
6) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
7) edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej (kampanie
edukacyjne, aktywna współpraca z lokalnymi mediami),
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8) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach (kampanie
społeczne, współpraca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego),
9) działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących alkohol ryzykownie
i szkodliwie: (zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów podstawowej
opieki zdrowotnej, działań profilaktyczne realizowane w środowisku pracy),
10)organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów dla członków GKRPA,
Radnych Gminy Przygodzice, sołtysów, różnych grup zawodowych
pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom
z problemem alkoholowym, a także przedsiębiorcom biorących udział
w dystrybucji alkoholu na terenie naszej gminy,
11)zakup materiałów edukacyjnych, literatury fachowej, czasopism.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Poniżej przedstawia się konkretne
działania w ramach tego obszaru:
1) wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji i osób
działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,

fizycznych

2) współpraca z lokalnym kościołem – wymiana informacji, konsultacje,
podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej
6. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego
7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
W 2018 roku realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2016-2018 odbywała się w następujących obszarach:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Poniżej przedstawia się
konkretne działania w ramach tego obszaru:
1) udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
2) utworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia, gminnego
terapeuty dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków,
3) bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w
tym: prowadzenie zajęć świetlicowych, umożliwianie dzieciom i młodzieży
twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój
zainteresowań
pod
kierunkiem
przygotowanych
instruktorów
i wychowawców, realizację w ramach zajęć świetlicowych programów
11

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koordynację pracy świetlic
działających na terenie gminy dofinansowywanych ze środków
przeznaczonych na profilaktykę, zaopatrywanie w materiały dydaktyczne
oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych,
uzupełnianie w miarę potrzeb sprzętu niezbędnego do funkcjonowania
świetlic, organizację gminnych spotkań integracyjnych świetlic,
połączonych z prezentacją dorobku artystycznego,
4) finansowanie lub wspieranie finansowe ww. działań.
W ramach analizowanego obszaru zadania były wykonywane przy
współpracy: szkoły, świetlic środowiskowych, Gminnego Ośrodka Kultury,
Policji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych,
kościołów i związków wyznaniowych, innych podmiotów nieposiadających
osobowości prawnej oraz osób fizycznych, które podejmują działania
w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Działania prowadzone były przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową w tym
specjalistów
terapii
uzależnień.
Systematycznie
współpracowano
z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim;
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych
w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Poniżej
przedstawia się konkretne działania w ramach tego obszaru:
1) organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach na terenie gminy,
programów profilaktycznych, dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
2) prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży,
3) udział w lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych
z uzależnieniami,
4) realizowanie warsztatów poprawiających funkcjonowanie społecznopsychiczne dzieci i młodzieży – uczenie ich zasad radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami życiowymi,
5) finansowanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie w nich zajęć profilaktycznych,
6) tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół
zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnej, będących korzystną
ofertą zagospodarowania czasu wolnego,
7) zakup,
opracowywanie
i
wydawanie
materiałów informacyjnoedukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i
terapeutycznych w szkołach i ośrodkach kultury, upowszechnienie
materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki,
informatory, organizowanie promocji filmów i książek,
8) realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców,
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9) organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym,
10)organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących
i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią,

profilaktyki

11)przeprowadzenie sondaży i opracowywanie lokalnych diagnoz i ekspertyz
pozwalających ocenić aktualny stan problemów i zagrożeń związanych
z narkotykami, a także stan istniejących zasobów w sferze ich
rozwiązywania oraz efektów dotychczas prowadzonych działań,
12)organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla
nauczycieli, wychowawców niezbędnych do prowadzenia pracy
profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
13)współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy:
pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, członków GKRPA
i samorządu,
14)promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek
oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
a) inicjowanie i współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) organizowanie atrakcyjnych form czynnego
i wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp.,

wypoczynku:

rajdy

c) popularyzowanie placówek o charakterze otwartym (np. świetlic
środowiskowych),
15)realizowanie elementów profilaktyki podczas
organizowanych imprez np. „Dni Profilaktyki”.

festynów

i

innych

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:
1) wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii,
propagujących zdrowy styl życia,
2) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym,
których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych,
zapewnienie
profesjonalnej
pomocy
terapeutycznej,
wspieranie
organizacyjne i finansowe instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz
ochrony zdrowia oraz stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych
do normalnego trybu życia,
3) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi
i oświatowymi w zakresie krzewienia zdrowego stylu życia,
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im
pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych,
sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia tej działalności,
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4) prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych
od narkotyków mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie
umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról
społecznych w miejscu pracy i zamieszkania,
5) nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań
profilaktycznych wynikających z ustawy o policji i ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii:
a) przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
b) dokonywanie kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność
dealerów narkotykowych: szkoły, place zabaw, dyskoteki itp.,
6) Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia – pomoc merytoryczna dla
lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty
uzależnienia od narkotyków.

7. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2016-2022
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 została
opracowana i jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przygodzicach. Strategia w szczególności uwzględnia programy pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i inne, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Celem Strategii jest nie tylko wykonanie ustawowych powinności ale głównie
wytyczenie kierunków działania zmierzających do minimalizacji lub usunięcia
niewłaściwości i utrudnień w życiu gminnej społeczności oraz osiągniecie ustalonych
celów i realizacja nakreślonych zadań. By móc skutecznie opracować i wdrożyć
strategie potrzebny jest sondaż diagnostyczny od jednostek organizacyjnych gminy,
instytucji i organizacji pozarządowych.
Cele strategiczne realizowane w 2018 r.:
1) zmniejszenie stanu ubóstwa,
2) obniżenie poziomu bezrobocia,
3) aktywizacja ludności,
4) rozwój wszechstronny ludności,
5) ułatwienie życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury.
Strategia stanowi program wytyczający wspólne działanie w sferze społecznej dla
dobra gminnej społeczności lokalnej.
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IV.
Lp.

Realizacja uchwał Rady Gminy Przygodzice

Nr uchwały

Data
podjęcia

W sprawie:

Wykonanie uchwały

KADENCJA 2014-2018
1

XXXIII/304/2018

31.1.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 – 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu na 2018 rok oraz planowanymi
przedsięwzięciami w kolejnych latach zwiększono w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032:
1) dochody budżetu do kwoty 62.434.287,00 zł,
2) wydatki budżetu Gminy do kwoty 67.594.900,00 zł.
2

XXXIII/305/2018

31.1.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono: dochody budżetu Gminy do kwoty 62.434.287,00 zł
oraz wydatki budżetu do kwoty 67.594.900,00 zł.
3

XXXIII/306/2018

31.1.2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania
przedszkolnego
w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Przygodzice

Wykonanie uchwały:
W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Przygodzice zapewniono bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie. Za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
w
publicznych
przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w czasie
przekraczającym ww. wymiar zajęć określono opłatę w wysokości
1,00 zł za każdą godzinę zajęć.
4

XXXIII/307/2018

31.1.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Janków Przygodzki

Wykonanie uchwały:
Nadano dla działek położonych w miejscowości Janków Przygodzki
nazwę „ul. Promykowa".
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5

XXXIII/308/2018

31.1.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Wysocko Małe

Wykonanie uchwały:
Nadano dla działki o numerze ewidencyjnym 309/12, stanowiącej
drogę wewnętrzną położoną w miejscowości Wysocko Małe nazwę
„ul. Tęczowa".
6

XXXIV/309/2018

27.3.2018

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego

Wykonanie uchwały:
Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w roku 2018 do
kwoty 6.537.361,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Przygodzice w 2018 roku do
wysokości 5.433.803,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości
1.103.558,00 zł.
7

XXXIV/310/2018

27.3.2018

zmieniająca uchwałę Nr XXII/190/2016 Rady Gminy
Przygodzice z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonanie uchwały:
W
związku
ze
zmniejszeniem
wartości
inwestycji
po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym postanowiono
zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata
2014-2020
w Banku Gospodarstwa Krajowego
z
przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi
gminnej na odcinku Antonin - Przygodziczki (Klady) do kwoty
1.354.302,00 zł w 2018 roku
8

XXXIV/311/2018

27.3.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu na realizację zadania drogowego pn.:
Remont drogi nr 5330P Huta – Dębnica

Wykonanie uchwały:
Udzielono Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej, w formie
dotacji celowej, z budżetu Gminy Przygodzice w kwocie 90.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania drogowego pn.:
Remont drogi nr 5330P Huta - Dębnica.

9

XXXIV/312/2018

27.3.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 – 2032
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Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu Gminy Przygodzice na 2018 rok
oraz planowanymi przedsięwzięciami w kolejnych latach
wprowadzono w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przygodzice na lata 2018 - 2032 następujące zmiany:
1) zmniejszono dochody budżetu do kwoty 61.363.226,00 zł,
2) zwiększono wydatki budżetu do kwoty 69.137.871,00 zł.
10

XXXIV/313/2018

27.3.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Ustalono dochody budżetu Gminy Przygodzice na rok 2018 łącznej
kwocie 61.363.226,00 a wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości
69.137.871,00 zł.
11

XXXIII/314/2018

27.3.2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/306/2018 Rady
Gminy Przygodzice z dnia 31 stycznia 2018 roku w
sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania
przedszkolnego
w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Przygodzice

Wykonanie uchwały:
Obniżono opłatę o 50% za korzystanie z
przedszkolnego przez dziecko z rodziny wielodzietnej.

12

XXXIV/315/2018

27.3.2018

wychowania

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli,
prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Wykonanie uchwały:
Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola obniżono
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.
1189 ze zm.).

13

XXXIV/316/2018

27.3.2018

w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu
w Dębnicy

Wykonanie uchwały:
Nadano Publicznemu Przedszkolu w Dębnicy imię „Stokrotka".
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14

XXXIV/317/2018

27.3.2018

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Przygodzicach

Wykonanie uchwały:
Nadano Szkole Podstawowej w Przygodzicach imię Orła Białego.
15

XXXIV/318/2018

27.3.2018

w sprawie podziału Gminy Przygodzice na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy Przygodzice na okręgi wyborcze, ustalono
ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
16

XXXIV/319/2018

27.3.2018

w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Przygodzice w
2018 roku"

Wykonanie uchwały:
Określono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przygodzice w
2018 roku" regulującego realizację następujących zadań:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo
kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt
gospodarskich,
zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
17

XXXV/320/2018

27.4.2018

w sprawie nabycia udziałów Spółki Oświetlenie Uliczne
i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Wykonanie uchwały:
Nabyto udziały Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z
siedzibą w Kaliszu w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w
kwocie 60.000,00 zł.
18

XXXV/321/2018

27.4.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 – 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu Gminy Przygodzice na 2018 rok
oraz planowanymi przedsięwzięciami w kolejnych latach zwiększono
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przygodzice na lata
2018 - 2032: dochody budżetu do kwoty 67.542.494,34 zł oraz
wydatki budżetu do kwoty 75.317.139,34 zł.
19

XXXV/322/2018

27.4.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

18

Wykonanie uchwały:
Dochody budżetu Gminy ustalono w kwocie 67.542.494,34 zł a
wydatki budżetu ustalono w kwocie 75.317.139,34 zł.

20

XXXV/323/2018

27.4.2018

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na
obszarze Gminy Przygodzice, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy Przygodzice na stałe obwody głosowania,
ustalono ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych.

21

XXXV/324/2018

27.4.2018

w sprawie sezonu kąpielowego i określenia wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Przygodzice w 2018 roku

Wykonanie uchwały:
Na terenie gminy Przygodzice ustalono sezon kąpielowy w okresie
od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia 2 września 2018 roku oraz
określono kąpieliska na terenie Gminy Przygodzice.

22

XXXV/325/2018

27.4.2018

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie
Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych

Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.

23

XXXV/326/2018

27.4.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt
zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie
Gmina Ostrów Wielkopolski

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów
Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą
Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą
i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach
wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
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24

XXXV/327/2018

27.4.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z
wymianą części kojców dla zwierząt oraz remontem
szpitalika i pozostałych pomieszczeń w kompleksie
budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi
Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów
Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą
Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą
i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Ostrów Wielkopolski zadania związanego z wymianą części kojców
dla zwierząt oraz remontem szpitalika i pozostałych pomieszczeń w
kompleksie budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi
Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
25

XXXVI/328/2018

22.5.2018

w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie
województwa wielkopolskiego

Wykonanie uchwały:
Odmówiono uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na
terenie województwa wielkopolskiego.
26

XXXVII/329/2018

20.6.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017
rok

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok.
27

XXXVII/330/2018

20.6.2018

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Przygodzice za 2017 rok

Wykonanie uchwały:
Udzielono Wójtowi Gminy Przygodzice absolutorium za 2017 rok.
28

XXXVII/331/2018

20.6.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 - 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2018 rok oraz
planowanymi przedsięwzięciami w kolejnych latach wprowadzono
następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Przygodzice na lata 2018 – 2032: zwiększono dochody budżetu do
kwoty 67.706.333,53 zł oraz wydatki do kwoty 75.480.978,53 zł.
29

XXXVII/332/2018

20.6.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

20

Wykonanie uchwały:
Dochody budżetu Gminy ustalono w wysokości 67.706.333,53 zł
oraz wydatki budżetu w wysokości 75.480.978,53 zł.
30

XXXVII/333/2018

20.6.2018

w sprawie powołania komisji doraźnej
opracowania Statutu Gminy Przygodzice

ds.

Wykonanie uchwały:
Powołano siedmioosobową komisję doraźną do spraw opracowania
Statutu Gminy Przygodzice.
31

XXXVII/334/2018

20.6.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program
profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji KaliskoOstrowskiej"

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Przygodzice a partnerami w celu zinstytucjonalizowania zasad
współpracy oraz określenia zakresu odpowiedzialności, a także praw
i obowiązków partnera wiodącego i pozostałych uczestników
projektu realizujących „Program profilaktyki nowotworów skóry w
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
32

XXXVII/335/2018

20.6.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program
edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV
oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Przygodzice a partnerami w celu zinstytucjonalizowania zasad
współpracy oraz określenia zakresu odpowiedzialności, a także praw
i obowiązków partnera wiodącego i pozostałych uczestników
projektu realizujących „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania
zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na
terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
33

XXXVIII/336/2018

31.7.2018

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wykonanie uchwały:
Kwotę 52.740,00 zł pozostającą do dyspozycji Gminy Przygodzice
z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy
nr 99/U/400/729/2012 z dnia 04 października 2012 roku
zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (cześć) sieć kanalizacji w miejscowości Wysocko Małe" przeznaczono na
realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Wysocku Małym".
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XXXVII/1/2018
POSTANOWIENIE
PROCEDURALNE

20.6.2018

w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych
gminy

Wykonanie uchwały:
W celu zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych przekazano
każdej jednostce: a) projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Przygodzice, b) projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Przygodzice.
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XXXVIII/337/2018

31.7.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 – 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu Gminy Przygodzice na 2018 rok
oraz planowanymi przedsięwzięciami w kolejnych latach
wprowadzono w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przygodzice na lata 2018 - 2032 następujące zmiany: zwiększono
dochody budżetu do kwoty 67.952.897,42 zł oraz wydatki budżetu
do kwoty 75.727.542,42 zł.
36

XXXVIII/338/2018

31.7.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono: dochody budżetu Gminy do kwoty 67.952.897,42 zł
oraz wydatki budżetu do kwoty 75.727.542,42 zł.
37

XXXVIII/339/2018

31.7.2018

w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

Wykonanie uchwały:
Przekazano do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Wrocławiu przygotowany projekt regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
38

XXXVIII/340/2018

31.7.2018

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu
utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Ostrowskiego

Wykonanie uchwały:
Zaopiniowano negatywnie projekt połączenia Gminy i Miasta
Odolanów, Gminy Przygodzice, Gminy Sieroszewice i Gminy Sośnie
w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady
Powiatu Ostrowskiego.
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XXXIX/341/2018

5.9.2018

w
sprawie
wyrażenia
zgody
na
wspólną
z Nadleśnictwem Antonin realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Dębnica ul. Dębowa"

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wspólną realizację zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej Dębnica ul. Dębowa" przez Gminę
Przygodzice oraz Nadleśnictwo Antonin.
40

XXXIX/342/2018

5.9.2018

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2018 Rady Gminy
Przygodzice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Wykonanie uchwały:
W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków budżetowych
w 2018
roku
zwiększono
kwotę
zaciąganego
kredytu
długoterminowego w roku 2018 do kwoty 9.867.601,00 zł na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przygodzice w
2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów.
41

XXXIX/343/2018

5.9.2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonanie uchwały:
Postanowiono zaciągnąć w 2019 roku pożyczkę z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa
Krajowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
Przebudowa
ogólnodostępnej
infrastruktury
turystycznorekreacyjnej w miejscowości Ludwików, do kwoty 128.307,00 zł.
Ustalono spłatę pożyczki pozyskanym zwrotem środków z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
42

XXXIX/344/2018

5.9.2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonanie uchwały:
Postanowiono zaciągnąć w 2019 roku pożyczkę z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa
Krajowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Ścieżka
edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie do kwoty 138.659,00 zł.
Ustalono spłatę pożyczki pozyskanym zwrotem środków z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
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XXXIX/345/2018

5.9.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 – 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu na 2018 rok oraz planowanymi
przedsięwzięciami w kolejnych latach wprowadzono w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032
następujące zmiany: zmniejszono dochody budżetu o kwotę
2.765.766,36 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
564.473,64 zł.

44

XXXIX/346/2018

5.9.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zmniejszono dochody budżetu do kwoty 65.187.131,06 zł oraz
zwiększono wydatki budżetu do kwoty 76.292.016,06 zł.
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XXXIX/347/2018

5.9.2018

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego
zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych
przebiegających na terenie Gminy Przygodzice

Wykonanie uchwały:
Wyrażono wolę przejęcia od Powiatu Ostrowskiego do wykonania
zadania publicznego zimowego utrzymania niektórych dróg
powiatowych przebiegających na terenie Gminy Przygodzice na
okres sezonu zimowego 2018/2019.
46

XXXIX/348/2018

5.9.2018

w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie gminy Przygodzice

Wykonanie uchwały:
Ustalono, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży powinna odbywać się w sklepach
ze sprzedażą artykułów spożywczych, a sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
powinna odbywać się w zakładach gastronomicznych, kawiarniach,
restauracjach barach, pijalniach itp. Jednocześnie zakazano
sprzedaży napojów alkoholowych w punktach usytuowanych
w odległości mniejszej niż 20 metrów od wejścia do następujących
obiektów: a) kultu religijnego, b) placówek oświatowych.
47

XXXIX/349/2018

5.9.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Przygodzice
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Wykonanie uchwały:
Ustanowiono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Przygodzice w nieprzekraczalnej
wysokości 125.
48

XXXIX/350/2018

5.9.2018

w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości
Antonin

Wykonanie uchwały:
W miejscowości Antonin nadano nazwę rondu położonemu na
terenie osady Strugi, na części działki ewidencyjnej nr 1100/1 „Rondo im. Powstańców Wielkopolskich".
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XXXIX/351/2018

5.9.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Przygodzice

Wykonanie uchwały:
W miejscowości Przygodzice nadano nazwę ulicy „ul. Księdza
Edwarda Pawlaka" oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 357, 310 i
część działki nr 323.
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XXXIX/352/2018

5.9.2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Przygodzice

Wykonanie uchwały:
W miejscowości Przygodzice nadano nazwę ulicy „ul. Cmentarna"
oznaczonej numerem ewidencyjnym 323.
51

XL/353/2018

28.9.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 – 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu na 2018 rok oraz planowanymi
przedsięwzięciami w kolejnych latach wprowadzono w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032
następujące zmiany: zwiększono dochody budżetu do kwoty
65.391.354,99 zł oraz wydatki budżetu do kwoty 76.496.239,99 zł.
52

XL/354/2018

28.9.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono: dochody budżetu Gminy do kwoty 65.391.354,99 zł a
wydatki budżetu do kwoty 76.496.239,99 zł.
53

XL/355/2018

28.9.2018

w sprawie Statutu Gminy Przygodzice
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Wykonanie uchwały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r., Nr 994 ze zm.) nakłada na radę gminy obowiązek
dokonania zmian w statucie gminy. Komisja doraźna ds.
opracowania Statutu Gminy Przygodzice powołana uchwałą Nr
XXXVII/333/2018 Rady Gminy Przygodzice z dnia 20 czerwca 2018
roku na swoich posiedzeniach wypracowała projekt uchwały
określający Statut Gminy Przygodzice.
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24
października 2018 r. nr KN-I.4131.450.2018.4 stwierdzono
nieważność § 3 ust. 2 w zakresie wyrazów „na stałe”, § 7 ust. 3, §
13 ust. 1 pkt 4, § 18, § 19, § 21, § 22, § 25 ust. 3 w zakresie
wyrazów
„lub
z jego
upoważnienia
–
jeden
z Wiceprzewodniczących”, § 38 ust. 5, § 53 ust. 4, § 70 ust. 2 oraz
§ 72 ust. 1 uchwały.
54

XL/356/2018

28.9.2018

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019

Wykonanie uchwały:
Przyjęto do realizacji program współpracy Gminy Przygodzice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019.
55

XL/357/2018

28.9.2018

w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania
publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg
i obiektów mostowych

Wykonanie uchwały:
Postanowiono powierzyć Miastu Kalisz prowadzenie zadania
publicznego związanego bezpośrednio z realizacją projektu pn.
„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" dofinansowanego ze środków UE
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej),
polegającego na aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.
56

XLI/358/2018

30.10.2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonanie uchwały:
Postanowiono zaciągnąć w 2019 roku pożyczkę z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa
Krajowego, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.
Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy do kwoty
500.000,00 zł. Ustalono spłatę pożyczki po pozyskaniu zwrotu
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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XLI/359/2018

30.10.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 – 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu na 2018 rok oraz planowanymi
przedsięwzięciami w kolejnych latach wprowadzono w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032
następujące zmiany: zmniejszono dochody budżetu o kwotę
6.576.949,30 zł do kwoty 58.814.405,69 zł oraz wydatki budżetu o
kwotę 6.576.949,30 zł do kwoty 69.919.290,69 zł.
58

XLI/360/2018

30.10.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zmniejszono: dochody budżetu do kwoty 58.814.405,69 zł oraz
wydatki budżetu do kwoty 69.919.290,69 zł.
59

XLI/361/2018

30.10.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Ostrowskiemu na realizację zadania pn. ,,Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu
Ostrowskiego w 2019 r."

Wykonanie uchwały:
Gmina Przygodzice udzieliła Powiatowi Ostrowskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 złotych
na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2019 r.”.
60

XLI/362/2018

30.10.2018

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Określono stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019
roku na terenie Gminy Przygodzice.
61

XLI/363/2018

30.10.2018

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Przygodzice na lata
2019-2023

Wykonanie uchwały:
W celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych, lokali zamiennych
oraz pomieszczeń tymczasowych, a także zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach
przyjęto „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Przygodzice na lata 2019-2023".
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XLI/364/2018

30.10.2018

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla
radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu
kosztów
podróży
służbowej
radnych
Gminy
Przygodzice

Wykonanie uchwały:
Uchwalono szczegółowe zasady przyznawania i wysokości diet dla
radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej radnych Gminy Przygodzice.
63

XLI/365/2018

30.10.2018

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na
działalność Centrum Integracji Społecznej w
Odolanowie w roku 2019

Wykonanie uchwały:
Ustalono na 2019 rok miesięczną kwotę dotacji na działalność
Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez Stowarzyszenie
Trzeźwości w Odolanowie w wysokości: a) 270,00 zł brutto
jednorazowo na każdą osobę kierowaną z terenu Gminy Przygodzice
do Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na zakup
odzieży ochronnej, koszty szkolenia (w tym szkolenia BHP) oraz
ubezpieczenie beneficjenta, b) 500,00 zł brutto miesięcznie na
każdego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej w
Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie skierowanego z terenu
Gminy Przygodzice, przy jednoczesnym ustaleniu, że miesięczna
ilość uczestników z terenu Gminy Przygodzice w okresie od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nie przekroczy 5 osób.
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XLI/366/2018

30.10.2018

w
sprawie
regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Przygodzice

Wykonanie uchwały:
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152)
przyjęto regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
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XLII/367/2018

14.11.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 - 2032

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu na 2018 rok oraz planowanymi
przedsięwzięciami w kolejnych latach wprowadzono w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2018 - 2032
następujące zmiany: zwiększono dochody budżetu do kwoty
59.168.054,69 zł oraz wydatki budżetu do kwoty 70.272.939,69 zł.
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XLII/368/2018

14.11.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono: dochody budżetu Gminy do kwoty 59.168.054,69 zł
oraz wydatki budżetu do kwoty 70.272.939,69 zł.
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XLII/369/2018

14.11.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Określono stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
w 2019 roku na terenie Gminy Przygodzice.
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I/1/2018
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I/2/2018
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I/3/2018
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I/4/2018

KADENCJA 2018-2023
22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Przygodzice
Wykonanie uchwały:
Stwierdzono
wybór
radnej
Janiny
Wojtasiak
na funkcję
Przewodniczącej Rady Gminy Przygodzice.
22.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Przygodzice
Wykonanie uchwały:
Stwierdzono wybór radnych: Kazimierza Niziołka i Wiesława Witek
na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przygodzice.
22.11.2018 w sprawie ustalenia liczbowego i osobowego składu
stałych Komisji Rady Gminy Przygodzice
Wykonanie uchwały:
Ustalono liczebność i powołano składy osobowe stałych Komisji
Rady Gminy Przygodzice:
1) Rewizyjnej - 3 osoby,
2) Praworządności,
Spraw
Obywatelskich
i Porządku
Publicznego - 3 osoby;
3) Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji 5 osób;
4) Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska - 7 osób;
5) Budżetu, Planowania i Rozwoju Gospodarczego - 7 osób.
22.11.2018 w
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
Wykonanie uchwały:
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano radną Kornelię
Tysiak.
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I/5/2018

22.11.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

29

Wykonanie uchwały:
Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano
radnego Andrzeja Dobrasa.
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I/6/2018

22.11.2018

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Wykonanie uchwały:
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
wybrano radnego Dariusza Górskiego.
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I/7/2018

22.11.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Przygodzice

Wykonanie uchwały:
Ustalono dla Wójta Gminy Przygodzice wynagrodzenie miesięczne
w skład którego wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00 zł,
dodatek funkcyjny 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 2.640,00 zł,
dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego:
940,00 zł.
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II/8/2018

7.12.2018

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik

Wykonanie uchwały:
Dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
tj. opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawkę ww. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
jeżeli odpady zbierano i odbierano w sposób selektywny. Jeżeli
odpadów komunalnych nie zbierano i odbierano w sposób
selektywny, stawkę ww. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustalono w wysokości 35,00 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca. W zależności od wielkości pojemnika, określono
stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zbierane
i odbierane w sposób selektywny oraz odpady komunalne nie
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
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II/9/2018

7.12.2018

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości

30

Wykonanie uchwały:
Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
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II/10/2018

7.12.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania

Wykonanie uchwały:
Podwyższono kwotę odpłatności za usługi opiekuńcze z 14,00 zł do
kwoty 15,00 zł za 1 godzinę usług opiekuńczych, i specjalistycznych
usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat.
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II/11/2018

7.12.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych programem
wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu" 2019-2023.

Wykonanie uchwały:
Podwyższono do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.
1508 ze zm.) dla celów przyznawania pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w
uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) od
dnia 1 stycznia 2019 r.
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II/12/2018

7.12.2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem rządowym
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

31

Wykonanie uchwały:
Odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w
rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
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II/13/2018

7.12.2018

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023

Wykonanie uchwały:
Uchwala się program osłonowy ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023.
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III/14/2018

28.12.2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2019 – 2032

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przygodzice na
lata 2019 - 2032 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i
wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu
lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę
długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, a także wykaz
wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przygodzice, obejmujący limity
wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi
związane.
82

III/15/2018

28.12.2018

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet na rok 2019, który będzie wykonywany w roku
2019 (dochody w łącznej kwocie 66.911.614 zł; wydatki w łącznej
kwocie 65.582.786 zł).
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III/16/2018

28.12.2018

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice
na lata 2018 - 2032.

Wykonanie uchwały:
W związku ze zmianami budżetu na 2018 rok oraz planowanymi
przedsięwzięciami w kolejnych latach wprowadzono następujące
zmiany: zwiększono dochody budżetu o kwotę 837.829,00 zł do
kwoty 60.005.883,69 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 837.829,00 zł
do kwoty 71.110.768,69 zł.

32

84

III/17/2018

28.12.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok

Wykonanie uchwały:
Zwiększono: dochody budżetu o kwotę 740.829,00 zł do kwoty
60.005.883,69 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 740.829,00 zł do
kwoty 71.110.768,69 zł.
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III/18/2018

28.12.2018

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy
Przygodzice, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018

Wykonanie uchwały:
Ustalono wykaz wydatków budżetu Gminy Przygodzice, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalono
ostateczny termin dokonania ww. wydatków na dzień 30 czerwca
2019 roku.
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III/19/2018

28.12.2018

w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty
przedmiotowej do 1 m³ ścieków w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wykonanie uchwały:
Ustalono na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
stawkę dopłaty do 1 m³ ścieków dla odbiorców usług z terenu
Gminy Przygodzice w wysokości 2,00 zł (brutto). Ww. dopłatę
Gmina Przygodzice przekazała Zakładowi
Usługi WodnoKanalizacyjnych „WODA" w Przygodzicach.
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III/20/2018

28.12.2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Wykonanie uchwały:
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 zwiększający dostępność
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
zapewniający udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie oraz wprowadzający
profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży.
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III/21/2018

28.12.2018

w
sprawie
przyjęcia
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2020

Wykonanie uchwały:
W celu podjęcia wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych
działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom
przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje
narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w
środowisku lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2019 – 2020.
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III/22/2018

28.12.2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2019

33

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok
2019.
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III/23/2018

28.12.2018

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na rok 2019

Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Przygodzice
na rok 2019.
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III/24/2018

28.12.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt
zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie
Gmina Ostrów Wielkopolski

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów
Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą
Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą
i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Ostrów Wielkopolski dotyczącego zadania związanego z
prowadzeniem
schroniska
dla
bezdomnych
zwierząt
zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów
Wielkopolski.
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III/25/2018

28.12.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Miasto Ostrów Wielkopolski zadania „Modernizacja
odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku
Wielkim"

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów
Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą
Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą
i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Ostrów
Wielkopolski
dotyczącego
zadania
„Modernizacja
odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim".
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V. Budżet obywatelski
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków
budżetu gminy.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują
corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy
w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter
fakultatywny.
W 2018 r. w Gminie Przygodzice nie funkcjonował budżet obywatelski.
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VI.

Wnioski końcowe

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

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak
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