RAPORT O STANIE GMINY KAMIENIEC
ZA 2020 ROK
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Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020, poz. 713 ze zm.) władze samorządowe co roku do dnia 31 maja mają obowiązek
przygotowania i przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu
terytorialnego. Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego tzn.
wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady oraz budżetu obywatelskiego.
Realizując ustawowy obowiązek Wójt Gminy Kamieniec przedstawia Radzie Gminy
Kamieniec „ Raport o stanie Gminy Kamieniec za 2020 rok ”.

Realizacja polityk, programów i strategii
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą Nr XI/84/2019 Rady Gminy Kamieniec z dnia 14 listopada 2019 r. przyjęty został
Program współpracy Gminy Kamieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Celem zasadniczym niniejszego Programu było kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Na 2020 rok zostały ustalone następujące priorytety w powierzaniu zadań w zakresie:
a) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
W roku 2020 Gmina Kamieniec w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) nie udzieliła wsparcia
finansowego organizacjom pozarządowym.
W roku 2020 w Gminie Kamieniec funkcjonowały niżej wymienione organizacje pozarządowe:
•

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec

•

Związek Emerytów i Rencistów

•

Ochotnicza Straż Pożarna Kamieniec

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Konojadzie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilanowie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolkowie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Wielkich

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszu
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•

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbiewie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Parzęczewie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiechowie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Maksymilianowie

•

Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec

•

Ludowy Zespół Sportowy „ORLIK” Sepno

Wójt Gminy w związku z sytuacją epidemiologiczną, ograniczył współdziałanie
z organizacjami pozarządowymi w kontekście organizacji imprez terenowych, jak i małych
lokalnych spotkań w ramach integracji społeczeństwa.
Działalność swą prowadziły tylko organizacje działające w ramach wydarzeń sportowych bez
udziału publiczności tj. Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec oraz Ludowy Zespół
Sportowy „ORLIK” Sepno.
Gmina udzieliła klubom wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec
otrzymało 61.000,00 zł, natomiast Ludowy Zespół Sportowy „ORLIK” Sepno otrzymał
24.000,00 zł.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2022 dla Gminy Kamieniec
Niniejszy program określa ochronę prawną zabytków, uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne, zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz ocenę stanu dziedzictwa
kulturowego gminy, a także założenia programowe opieki nad zabytkami.
Ponadto w 2020r. obowiązywała uchwała Rady Gminy Kamieniec w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. W 2020 roku w związku z brakiem
wniosków dotacji nie udzielono. Ze środków budżetu Gminy wykonano prace konserwatorskie
i restauratorskie przy figurze św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej w miejscowości
Parzęczewo, na działce nr 344/3, należącej do zasobu Gminy Kamieniec. Koszt prac to kwota
15.800,00 zł. Niniejsza figura wpisana jest do rejestru zabytków.
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Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nadrzędnym celem Programu są działania profilaktyczne i naprawcze zmierzające
do zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszeniu rozmiarów problemów,
które aktualnie występują powodując szkody zarówno ekonomiczne, społeczne oraz
indywidualne. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy
Kamieniec uchwalany jest corocznie. Środki finansowe przeznczone na ww. program pochodzą
z tytułu rocznych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z

przeznaczonych

środków

sfinansowano

działania

dotyczące

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2020 wykorzystano na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę
97.043,91 zł.
W 2020 roku 24 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii uwzględniono zadania, które mają na
celu zmniejszenie rozmiarów już istniejących problemów związanych ze zjawiskiem
narkomanii, podniesienie świadomości społeczeństwa oraz budowanie wsparcia dla wszelkich
działań na rzecz zdrowego stylu życia. Działania podejmowane w programie nakierowane
są na podniesienie stanu wiedzy społeczności lokalnej oraz ograniczenie ilości osób
zażywających środki psychoaktywne. Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy
Kamieniec uchwalany jest corocznie. Wysokość środków finansowych przeznczonych w planie
finansowym na ww. program to 5.000,00 zł (są to środki uzyskane przez gminę z tytułu
rocznych

opłat

za

wydane

zezwolenia

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych).

Z przeznaczonych środków sfinansowano działania dotyczące profilaktyki przeciwdziałania
narkomanii. W roku 2020 wykorzystano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii kwotę 2.091,00 zł na zakup pakietu Zachowaj Trzeźwy Umysł, który został
rozszerzony o dodatkowy pakiet pn. "DepresJA".

Finanse gminy
Stan finansów gminy na dzień 31.12.2020r.
1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem osiągnął poziom 97,32%.
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to 9,85%.
3. Zadłużenie ogółem na koniec roku wyniosło 0,00zł.
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W 2020r. spłacano ostatnie raty kredytów, zaciągnięte w latach ubiegłych, w ogólnej
kwocie 650.000,00zł oraz odsetki od tych zobowiązań, które zamknęły się kwotą
9.543,05zł.
4. Na koniec roku wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych wyniosły 8.453.408,89zł (w
tym niewykorzystane środki z RFIL w wys. 500.000,00zł).
Środki te Rada Gminy ma do dyspozycji w roku 2021.
Wykonanie budżetu gminy:
1. Dochody zrealizowano w kwocie 35.601.320,58zł, tj. o 5,98% więcej niż zakładany
plan. Ponadplanowe dochody osiągnięto w kwocie 2.010.384,02zł.
2. Wydatki wykonano w wysokości 33.335.304,94zł, na zakładany plan 36.040.936,56zł,
co stanowi 92,49%.
3. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.597.856,33zł, co w stosunku do
planu jest wyższe o 414,13%.
4. Ostatecznie 2020r. zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 2.266.015,64zł
na planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.450.000,00zł.
5. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego zrealizowano w 928,45%,
uzyskując wpływy w wysokości 317.531,10zł. Dokonano sprzedaży działek
gminnych: nr 335 w m. Kotusz (0,3800ha), nr 198 w m. Łęki Wielkie (0,0703ha),
nr 401/19 (0,0743ha), nr 401/20 (0,8937ha), nr 401/8 (0,0548ha), nr 401/14
(0,1150ha) i nr 119 (1,9219ha) w m. Wilanowo.
6. Wykonanie wydatków majątkowych osiągnięto na poziomie 87,02%, wydatkując
łącznie kwotę 3.285.683,58zł, realizując łącznie 24 zadania inwestycyjne, w tym 5
wieloletnich.
7. W 2020r. osiągnięto dochody, stanowiące dofinansowanie unijne, na łączną kwotę
168.083,89zł, dotyczące nw. projektów:
 „Przedszkolaki w Kamieńcu górą! – nowe miejsca dla dzieci w ramach bieżącej

działalności Przedszkola Gminnego w Kamieńcu” - w wysokości 1.268,89zł
(WRPO 2014-2020) ;
 "Gmina Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii oraz budowa miejsca

wypoczynku" - w wysokości 31.815,00zł (PROW 2014-2020);
 „Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy

Kamieniec” – w wysokości 60.000,00zł (PO Polska Cyfrowa 2014-2020);
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 „Zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy

Kamieniec - II” w wysokości 75.000,00zł (PO Polska Cyfrowa 2014-2020).

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Analiza poziomu zadłużenia gminy Kamieniec , w odniesieniu do 2020r. wskazuje, iż kształtuje
się on na bardzo dobrym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana
jest do możliwości budżetu gminy. Pomiędzy planowanym wskaźnikiem maksymalnej
(21,50%), a faktycznie wykonanej (3,15%) obsługi zadłużenia występuje duży margines
bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do
regulowania zobowiązań. Struktura budżetu gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w
prognozowanym okresie.
Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Kamieniec:
1. Urząd Gminy Kamieniec
Plan dochodów: 33.342.089,58zł; Wykonanie dochodów: 35.358.735,34zł; tj. 106,05%.
Plan wydatków: 11.143.481,62zł; Wykonanie wydatków: 9.643.858,55zł; tj. 86,54%.
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu
Plan dochodów: 11.145,00zł; Wykonanie dochodów: 13.434,85zł; tj. 120,55%.
Plan wydatków: 3.922.322,35zł; Wykonanie wydatków: 3.669.786,01zł; tj. 93,56%.
3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie
Plan dochodów: 102.582,00zł; Wykonanie dochodów: 98.312,46zł; tj. 95,84%.
Plan wydatków: 3.919.489,75zł; Wykonanie wydatków: 3.734.049,68zł; tj. 95,27%.
4. Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Parzęczewie
Plan dochodów: 60.800,00zł; Wykonanie dochodów: 59.133,68zł; tj. 97,26%.
Plan wydatków: 2.644.858,25zł; Wykonanie wydatków: 2.540.259,19zł; tj. 96,05%.
5. Przedszkole Gminne w Kamieńcu
Plan dochodów: 65.030,00zł; Wykonanie dochodów: 60.436,24zł; tj. 92,94%.
Plan wydatków: 1.021.094,00zł; Wykonanie wydatków: 1.007.679,15zł; tj. 98,69%.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu
Plan dochodów: 9.289,98zł; Wykonanie dochodów: 11.268,01zł; tj. 121,29%.
Plan wydatków: 13.389.690,59zł; Wykonanie wydatków: 12.739.672,36zł; tj. 95,15%.
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Rada Gminy Kamieniec na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2020r.
w następujących kwotach:
plan dochodów -

30.751.065,00 zł,

plan wydatków -

30.101.065,00 zł.

Budżet gminy, po wprowadzonych w przeciągu roku zmianach, ostatecznie ukształtował się
w kwotach:
plan dochodów -

33.590.936,56 zł,

plan wydatków -

36.040.936,56 zł.

Fundusz sołecki
W gminie Kamieniec na zadania w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę
487.931,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 439.786,52 zł.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości, jakie daje katalog zadań własnych gminy na
2020r., zaplanowano do wykonania m.in. rewitalizację parku, poprawę przejezdności dróg
gminnych, budowę i remonty świetlic wiejskich, budowę boisk sportowych oraz oświetlenie
uliczne.

Promocja Gminy
W ramach promocji wydatkowano w 2020 roku kwotę 55.918,11 zł m.in. na foto książki, torby
papierowe i przypinki z herbem Gminy Kamieniec, wynajem iluminacji świątecznej, kartki
świąteczne. W tej kwocie znajduje się również koszt wydania II tomów albumu „Gmina
Kamieniec i jej mieszkańcy na starej fotografii” w nakładzie 1000 szt. każdy, za kwotę
49.560,00 zł, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 31.815,00 zł.

Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa
Lp.

Rodzaj drogi

Stan
na
dzień Stan
na
dzień
01.01.2020r. w km
31.12.2020r. w km
39,53
39,53

1

Twarda ulepszona bitumiczna

2

Twarda ulepszona z kostki brukowej

2,68

2,68

3

Twarda nieulepszona brukowcowa

3,00

3,00

4

Twarda nieulepszona tłuczniowa

4,05

4,97

5

Gruntowa

34,56

33,64
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Drogi utwardzone na początku roku stanowiły 58,76 % wszystkich dróg gminnych, zaś na
koniec roku 59,86 %.
Stan dróg według systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie
dróg publicznych:
- drogi twarde - stan dobry,
- drogi gruntowe – stan średni.

Długość chodników pieszo – rowerowych, które można by uznać za ciągi, na których mogą się
poruszać rowery to:
- Wąbiewo – Parzęczewo – 0,7 km,
- Maksymilianowo (licząc od torów na drodze woj. nr 308) – Sepno - 1,5 km.

Inwestycje wykonane w 2020 roku
1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec
W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe w m. Kamieniec. Inwestycją objęto
następujące ulice: Bukową, Klonową, Topolową, Kasztanową, Lipową, Stawową i Sportową.
W ramach zadania posadowiono 50 punktów świetlnych o wysokości 9 m. na odcinku ok. 2
km. Całkowita wartość inwestycji to 242.010,70 zł.

2. Budowa boiska sportowego w m. Karczewo
W ramach inwestycji wykonane zostało boisko o wymiarach 40 x 20 m (pole gry 36 x 18 m).
W ramach prac wykonano m.in. prace ziemne, montaż obrzeży, podbudowę tłuczniową,
nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz zamontowano bramki.
W realizację zadania zaangażowani byli również mieszkańcy sołectwa Karczewo, którzy
własnymi siłami dokonali uprzątnięcia terenu wokół boiska.
Koszt realizacji inwestycji – 173.374,70 zł.
Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł w ramach Programu Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020.

3. Budowa boiska sportowego w m. Lubiechowo
W ramach inwestycji wykonane zostało boisko sportowe o wymiarach 16 m x 30 m (pole gry
14 m x 26 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, dzięki czemu będzie mogło służyć
mieszkańcom przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych.
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Dużą rolę w budowie boiska odegrali mieszkańcy Lubiechowa, którzy z zaangażowaniem
pomagali przy pracach porządkowych i budowie ogrodzenia.
Całkowity koszt inwestycji to 113.406,00 zł.

4. Przebudowa drogi Lubiechowo – Wąbiewo
W ramach inwestycji wykonano podbudowę tłuczniową oraz pobocza. Przebudowana droga
ma długość ok. 830 m i szerokość 5,30 m, natomiast szerokość pobocza to 1 m.
Koszt realizacji inwestycji 157.685,50 zł.
Przebudowa była dofinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie
77.812,50 zł w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2020.

5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ujazd-Huby.
Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ujazd-Huby
na odcinku o długości 219 mb i szerokości 4,5 m.
Koszt realizacji inwestycji – 141.057,55 zł.

6. Przebudowa pobocza drogi w miejscowości Konojad
W ramach przebudowy wykonano chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na odcinku ok 200 mb
oraz barierki przy ulicy Głównej.
Koszt realizacji inwestycji – 77.536,78 zł.

7. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Łęki Wielkie
W ramach inwestycji wykonano plac o powierzchni ok. 560 m2 z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm.
Koszt realizacji inwestycji – 65.911,24 zł.

8. Oświetlenie ciągu komunikacyjnego Goździchowo - Łęki Wielkie – Wolkowo oraz
wykonanie oświetlenia w m. Łęki Wielkie
W wyniku realizacji inwestycji zamontowano cztery lampy solarne o wysokości 6,3 m.
Koszt realizacji inwestycji – 52.398,00 zł.

9. Budowa placu zabaw w Wąbiewie
Inwestycja była współfinansowana z darowizny przekazanej przez mieszkańca Wąbiewa oraz
Gminę Kamieniec. Plac zabaw wyposażony został w zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną,
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huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wagową i bujak. Teren placu zabaw został w całości
opłotowany.
Kwota darowizny to 15.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 39.614,51 zł.

Inwestycje powiatowe współfinansowane przez Gminę Kamieniec
Przebudowa drogi Maksymilianowo – Szczepowice.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2454P od granicy
miejscowości Maksymilianowo do granicy Powiatu Grodziskiego na odcinku długości ok. 3300
m i szerokości ok. 5,5 m.
Całkowity koszt zadania to 3.883.277,77 zł, inwestycja została współfinansowana przez Powiat
Grodziski w wysokości 1.941.638,89 zł i Gminę Kamieniec w wysokości 1.941.638,88 zł.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2020 roku zasób mieszkaniowy gminy obejmował 6 lokali mieszkalnych, w tym:
- lokal w Łękach Wielkich 56/2 o pow. 61,28 m2,
- lokal w Łękach Wielkich 56/1 o pow. 72,00 m2,
- lokal w Kamieńcu przy ul. Rolnej 8/5 o pow. 25,10 m2;
- lokal w Kamieńcu przy ul. Grodziskiej 11/1 o pow. 51,82 m2,
- lokal w Plastowie 2/1 o pow. 69,81 m2 ,
- lokal w Goździchowie 7/2 o pow. 43,70 m2.
W trakcie roku zasób mieszkaniowy pozostał na tym samym poziomie.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 54 m2.
W zasobie gminy w 2020 roku znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
5 budynków OSP i 20 świetlic wiejskich. W 2020 roku została przedłużona umowa na najem
lokalu socjalnego.
Na podstawie uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Kamieniec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom
sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Obwieszczenie Rady
Gminy Kamieniec z dnia 12.03.2020 r., tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 2571),
dofinansowano budowę 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę
100.000,00zł.
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Planowanie przestrzenne
Na początku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
5,72 % powierzchni gminy.
W 2020 r. wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
- przebudowy linii elektroenergetycznej oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem

w

miejscowości Lubiechowo, obręb 0012 Lubiechowo, gmina Kamieniec,
- budowy linii kablowej 15kV na działkach nr ewid.: 423/2, 421, 357, 362/17, 384 obręb 0008
Karczewo, działkach nr ewid.: 225, 1, 143 obręb 0006 Jaskółki, gmina Kamieniec, działkach
nr ewid.: 111/1, 161, 134/2 obręb 0004 Granówko, gmina Granowo,
- budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Karczewo na odcinku Jaskółki - Wolkowo
na działkach nr ewid.: 386, 357, 421, 462/1, 362/17 obręb 0008 Karczewo,
- budowy oświetlenia drogowego na odcinku Wolkowo - Wilanowo na działce nr ewid.: 411/1,
obręb 0023 Wolkowo, gmina Kamieniec,
- budowy budynku sali wiejskiej w miejscowości Maksymilianowo, poprzedzonej rozbiórką
budynku starej sali, na działce nr ewid.: 118/2, 119/2, obręb 0014 Maksymilianowo, gmina
Kamieniec,
- budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i przebudowy sieci el-en 15kV i
0,4kV, które są częścią zadania pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej
Wielkopolski (OD Poznań Płd. poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn),
automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeń, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych” na działce nr
ewid.: 226, obręb 0009 Konojad, gmina Kamieniec,
- budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz przebudowy elektroenergetycznej linii
napowietrznej 15kV na linię kablową na działce nr ewid.: 10 obręb 0001 Cykowo, gmina
Kamieniec.
W 2020 r. wydano 58 decyzji o warunkach zabudowy:
- 28 decyzji dotyczących zabudowy jednorodzinnej,
- 23 decyzje dotyczące zabudowy usługowej,
- 7 decyzji innych.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję wynosił około 60 dni.
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Spółka komunalna
W gminie od dnia 02.10.2017r. funkcjonuje Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Spółka
prowadzi działalność głównie w zakresie dostawy wody, odbioru ścieków oraz usług na rzecz
gminy.
Przychody netto ze sprzedaży usług w 2020 r. wyniosły 2.876.298,85 zł, w tym:
· dostawa wody 1.484.219,91 zł,
· odbiór ścieków 843.278,45 zł,
· wywóz nieczystości płynnych 112.249,71 zł,
· usługi remontowo-budowlane 436.550,78 zł.
Koszty rodzajowe za 2020 rok wyniosły ogółem 3.271.621,31 zł w tym:
· amortyzacja 765.453,37 zł,
· zużycie materiałów i energii 464.472,27 zł,
· usługi obce 202.699,10 zł,
· podatki i opłaty 178.395,48 zł,
· wynagrodzenia 1.343.583,94 zł,
· ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 296.892,74 zł,
· pozostałe koszty rodzajowe 20.124,41 zł.
Ponadto w 2020 r. Spółka poniosła wydatki na zakup i wytworzenie środków trwałych
na kwotę 233.587,46 zł, w tym:
· budowa studni głębinowej SUW Maksymilianowo 115.013,45 zł,
· budowa sieci wodociągowej Kamieniec, ul. Stolarska 87.161,00 zł,
- wykonanie monitoringu oczyszczalni Parzęczewo 23.500,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Kamieniec, ul. Grodziska (mapy) 1.900,00 zł,
· budowa zbiorników retencyjnych SUW Maksymilianowo (dokumentacja) 3.900,00 zł,
· zestaw komputerowy 2.113,01 zł.
Długość czynnej sieci wodociągowej w 2020 r. zwiększyła się o 111 mb i wynosi 113,9 km.
Długość czynnej sieci sanitarnej w 2020 r. zwiększyła się o 97 mb i wynosi 18,6 km.
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkań. W przypadku sieci
kanalizacyjnej 34% odbiorców wody posiada dostęp do kanalizacji.
W 2020 r. przybyły 24 szt. przyłączy do sieci wodociągowej, co dało na dzień 31.12.2020 r.
1339 szt. Liczba przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła o 5 szt. i wyniosła na koniec
roku 455 szt.
Sprzedaż wody w 2020 r. wynosiła 439.180 m3, co w porównaniu z rokiem 2019 jest niższa o
10.628 m3. Dostawa ścieków jest niższa od roku poprzedniego o 689 m3, co daje 91.734 m3.
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W 2020 r. ogółem zanotowano 188 awarii wodociągowo-kanalizacyjnych. Najgroźniejszymi
w skutkach są awarie na stacjach uzdatniana wody (5 szt.) i oczyszczalniach (12 szt.) oraz
sieciach wodociągowych (4 szt., w tym 7 hydrantów) i kanalizacyjnych (28 szt.).
Większość awarii na obiektach dotyczy instalacji i urządzeń elektrycznych, które Spółka
usuwa we własnym zakresie. Awarie dot. oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej spowodowane są
głównie przez zatory oraz stan techniczny urządzeń poszczególnych oczyszczalni
(Szczepowice). W 2020 r. pomyślnie przeprowadzono przetarg na rozbudowę SUW
Maksymilianowo, planowane zakończenie prac do końca czerwca 2021 r., co poprawi
stabilność dostaw wody dla odbiorców, szczególnie w okresie wiosenno-letnim.
Wykonano remont oczyszczalni Parzęczewo polegający na wymianie części instalacji
sanitarnej na rury ze stali nierdzewnej typ AISI 316 oraz sondy tlenu i czujników odczytujących
parametry poszczególnych sekcji (moduły telemetryczne). Wykonano także pełny monitoring
tej oczyszczalni, co pozwoli na kontrolowanie zdalne parametrów pracy oczyszczalni.
Spółka nadal wykonuje planowe czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych sprzętem
specjalistycznym, aby uniknąć zatorów i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania przez
odbiorców.

Mieszkańcy gminy
Liczba mieszkańców gminy wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 6539 osób. Dla porównania
liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6610.
W 2020 roku urodziło się w gminie 66 dzieci, w tym 33 dziewczynki i 33 chłopców, a zmarły
93 osoby, w tym 38 kobiet i 55 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 roku jest
ujemny.
Sprawy administracyjne w 2020 roku - przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu
osobistego wynosił 3 tygodnie, ustawowy termin to 30 dni.

Edukacja
W roku 2020 Gmina Kamieniec prowadziła trzy szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Kamieńcu, Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich
w Konojadzie i Szkołę Podstawową im. Generała J. H. Dąbrowskiego w Parzęczewie oraz
jedno przedszkole: Przedszkole Gminne w Kamieńcu. W szkołach w Konojadzie i Parzęczewie
funkcjonowały oddziały przedszkolne. Ogółem wydatki na oświatę w gminie (kwota zawiera
wszystkie wydatki, w tym m.in. remonty i dowozy) wyniosły 11.521.052,83 zł. Subwencja
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oświatowa jaką gmina otrzymała w roku 2020 to 6.332.646,00 zł, natomiast dotacja
przedszkolna wyniosła 311.304,00 zł. Liczba uczniów uczęszczających do szkół ogółem w roku
2020 wyniosła średnio 667 w tym 75 to uczniowie tzw. „0” (oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych). Liczba dzieci zapisanych do przedszkola oraz do oddziałów
przedszkolnych przy SP Konojad i SP Parzęczewo) to 207. Wszyscy uczniowie
i dzieci zostali przypisani i realizowali swoje zajęcia w 46 oddziałach. Liczby są podawane jako
średnie ponieważ rok budżetowy 2020 obejmuje w części dwa lata szkolne (I-VIII 2020r. –
drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 i IX-XII 2020r. – pierwsze półrocze roku szkolnego
2020/2021). Analogicznie liczba zatrudnionych nauczycieli w gminie wyniosła średnio 79,04
etatu przeliczeniowego, natomiast pracowników administracji i obsługi 38,5. W roku 2020
średnie wynagrodzenie nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych osiągnęło
wysokości przewidziane w ustawie Karta Nauczyciela, tym samym nie było konieczności
realizacji dopłat wyrównawczych. Nauczyciele stażyści otrzymali dopłatę wyrównawczą.
Gmina zgodnie z przepisami prawa zapewniła dowóz uczniów do szkół. Ogółem było
dowożonych około 495 uczniów, łącznie z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. Wydatki
wyniosły 373.348,98 zł. W wymienionej kwocie zostały też ujęte koszty dowozu 13 uczniów
do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie i ZSS w Kościanie.
W ubiegłym roku (2020) uczniom przyznano stypendia szkolne i wypłacono z tego tytułu
łączną kwotę 6.118,62 zł.

Ochrona zdrowia
Na terenie gminy Kamieniec zrealizowano w 2020 r. program wykrywania raka piersi metodą
mammografii piersiowej, z którego skorzystało 156 kobiet. Gmina w roku 2020
współpracowała z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN z Poznania
oraz z LARGO z Poznania.
Na terenie gminy Kamieniec działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która realizuje zadania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych
oraz

wykorzystaniem

istniejących

zasobów

służących

rozwiązywaniu

problemów,

wynikających z uzależnień od alkoholu. Działania ukierunkowane są do całej populacji,
a przede wszystkim do dzieci, młodzieży i rodziców. W 2020 roku Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 9 posiedzeń.
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Dane z GKRPA:
- osoby nadużywające alkoholu, zgłoszone do GKRPA – 1,
- osoby korzystające z pomocy psychologa – 15,
- osoby korzystające z pomocy terapeuty – 3,
Dane z punktów konsultacyjnych:
- osoby korzystające z pomocy na stałe (z problemem alkoholowym) – 7,
- osoby korzystające z pomocy jednorazowo (z problemem alkoholowym) – 8,
- ilość osób korzystających z pomocy punktu (np. przemoc, hazard itp.) – 15,
- ilość rodzin korzystających z pomocy punktu (z problemem alkoholowym) – 7,
- ilość rodzin korzystających z pomocy punktu (np. przemoc, hazard itp.) – 10,
- osoby skierowane do prokuratury – 0,
- osoby skierowane do Zakładu Leczenia Uzależnień – 0.

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu:
- liczba rodzin z problemem alkoholowym korzystających z pomocy OPS – 12,
- liczba rodzinom, kt. udzielono pomocy – zasiłki okresowe i zasiłki celowe – 82,
- liczba dzieci korzystających z obiadów w szkole opłacanych przez OPS – 87.

Dane z Zespołu Interdyscyplinarnego:
- liczba posiedzeń - 22,
- ilość rozpatrzonych spraw – 7,
- liczba wysłuchanych osób – 13,
- ilość zakończonych spraw 2 , w tym:
* umorzonych – 0,
* zawieszonych – 0,
* przekazanych spraw/akt do sądu – 1,
* przekazanych spraw/akt do prokuratury – 0.

Ochrona środowiska
Gmina Kamieniec należy do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” powołanego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnych do utrzymania czystości
i porządku na terenie gmin będących członkami Związku.
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0,0750

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć
[20 01 21*] [Mg]

0,0460

Leki inne niż wymienione w
[20 01 31] [20 01 32]

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne [20 01 35*] [Mg]
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny [20 01 36] [Mg]

Zużyte opony [16 01 03] [Mg]

Zestawienie odpadów z terenu Gminy Kamieniec za rok 2020:

1,4860

Styropian [17 06 04] [Mg]

Masa odpadów
wielkogabarytowych
[20 03 07] [Mg]

Tabela 1 - ilości odpadów odebranych sprzed nieruchomości w gminie Kamieniec w roku 2020

11,7600

Odpady poremontowe
[17 09 04] [Mg]

Masa szkła [20 01 02] [Mg]

3,5400

0,1810

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33 [20
01 34] [Mg]

Masa tworzyw sztucznych (PET,
folia) [20 01 39] w tym Metali
[20 01 40] [Mg]

4,2800

2,1400

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne [20 01 35*]
[Mg]

Masa papieru [20 01 01] [Mg]

3,9400

2,5840

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
[20 01 36] [Mg]

Odpady ulegające
biodegradacji

62,9400

72,8400

Masa odpadów
wielkogabarytowych
[20 03 07] [Mg]

Masa odebranych
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych [20 03 01] [Mg]

114,0400

5,5800

Masa tworzyw sztucznych
(PET, folia) [20 01 39]
w
tym Metali [20 01 40] [Mg]

240,8600 21,6600 86,8600

10,6600

Masa szkła [20 01 02] [Mg]

1219,7400

6,2150

Masa papieru [20 01 01] [Mg]

Tabela 2 - ilości odpadów zebranych w PSZOK w gminie Kamieniec w roku 2020

22,1400
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Odpady ulegające
biodegradacji

Ilość leków odebranych z aptek w gminie Kamieniec w roku 2020 [20 01 32]– 0,1640 Mg

W tym miejscu należałoby nadmienić, że gmina Kamieniec zawarła porozumienie
międzygminne z Gminą Oborniki powierzające do realizacji zadanie własne gminy Kamieniec
w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej
sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwania właścicieli dla
bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów od nich pochodzących. Zadanie
realizowane jest przez jednostkę budżetową Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "AZOREK"
w Obornikach, przy ul. Łopatyńskiego 1. W 2020 r. do schroniska przyjęto 8 psów. Dotacja
celowa od gminy Kamieniec na wyżej wymieniony cel wyniosła 17.950,00 zł.

Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. były 224 osoby, w tym 103 osoby
w wieku produkcyjnym, 99 osób do 18 r. ż. oraz 25 osób w wieku poprodukcyjnym; w tym 80
osób poniżej kryterium dochodowego oraz 144 osoby powyżej kryterium dochodowego.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 224 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31
grudnia 2020 r. 166 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny,
zmniejszyła się z 467 (stan na dzień 01.01.2020r.) do 324 ( stan na dzień 31.12.2020). Kwota
wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła 2.685.594,35 zł, a kwota zasiłków
pielęgnacyjnych – 547.804,64 zł.
Na początku 2020 r. świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) pobierało 767 rodzin, a na koniec
roku 789 rodzin.
W ramach uchwały Nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie ustanowienia w Gminie Kamieniec świadczenia na rzecz wieloraczków, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kamieńcu w 2020 r. wypłacił świadczenie na rzecz wieloraczków
w łącznej kwocie 2.400,00 zł.

Przedsiębiorcy
W 2020 roku zarejestrowano za pośrednictwem Urzędu Gminy 27 nowych przedsiębiorców
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności
tychże przedsiębiorstw było budownictwo, handel i transport.
W 2020 roku wyrejestrowano 17 przedsiębiorców. Wyrejestrowanie podmiotów związane było
z likwidacją indywidualnej działalności gospodarczej.
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Informacja publiczna, petycje
Do Urzędu Gminy wpłynęły w 2020 roku łącznie 52 wnioski o udostępnienie informacji
publicznej. Informacja została udostępniona wszystkim wnioskodawcom.
W roku sprawozdawczym wpłynęło 5 petycji. Dwie skierowane do Wójta – były to wnioski o
udostępnienie informacji publicznej/petycje, na które udzielono odpowiedzi. Pozostałe trzy
wpłynęły do Rady Gminy Kamieniec i zostały przez Radę rozpatrzone negatywnie.

Biblioteka / Instytucja kultury
Na terenie gminy w 2020 roku funkcjonowała jedna instytucja kultury – Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu.
Podstawowym zadaniem CKiBP w Kamieńcu jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz
upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.
Biblioteka oferuje: literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,
literaturę popularnonaukową, księgozbiór podręczny, księgozbiór regionalny, lektury dla szkół
podstawowych i szkół średnich, podręczniki dla studentów.
Ponadto Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Internetu.
Ogólna liczba woluminów w Bibliotece wynosiła 18320.
W ciągu roku 2020 przybyło ogółem 481 woluminów, z czego zakupiono 469 woluminów, a
12 to dary WBP i CAP Poznań oraz od czytelników.
Ogólna liczba czytelników to 457 osób.
W 2020 roku wypożyczono 6746 książek, w tym:
- literatura dla dzieci

- 1690,

- dla dorosłych

- 4230,

- niebeletrystycznych

- 826.

Liczba udostępnionych książek na miejscu – 59.
Liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła ogółem 4640.
W bibliotece używano 4 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
Można skorzystać z katalogu on-line i zdalnego (internetowego) składania zamówień.
Przy instytucji kultury w Kamieńcu w 2020 r. funkcjonowały następujące grupy artystyczne,
koła, warsztaty: koło plastyczne dla dzieci i młodzieży, Zespół „Zgoda”, nauka gry na
keyboardzie, warsztaty wokalne dla dzieci, zespół muzyczny „ Takie Chłopaki i...” , zespół
„Women`s Band”, nauka gry na perkusji dla dzieci i młodzieży, nauka gry na gitarze, zajęcia
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taneczne, warsztaty z jogi dla dorosłych, zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych,
Klub Malucha, Warsztaty Lego Bricks4kidz, kurs komputerowy dla Seniorów 65+ w ramach
projektu „Cyfrowa Wielkopolska”. Grupy ww. zrzeszały 180 mieszkanek i mieszkańców.

Budżet obywatelski
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest
obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny. W roku 2020
w Gminie Kamieniec nie funkcjonował budżet obywatelski. Zgodnie z zapisem § 3 Statutu
Gminy Kamieniec Rada Gminy może zdecydować o utworzeniu budżetu obywatelskiego,
którego szczegóły określi w odrębnej uchwale.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Kamieniec z 2020 roku
Lp.

Nr uchwały

Data

W sprawie

Wejście w życie
uchwały

1.

XIII/97/2020

12.03.2020

Dzień podjęcia

2.

XIII/98/2020

12.03.2020

przyjęcia zadania publicznego z zakresu
właściwości Powiatu Grodziskiego
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Grodzkiego

3.

XIII/99/2020

12.03.2020

Dzień podjęcia

4.

XIII/100/2020

12.03.2020

Dzień podjęcia

Zrealizowana

5.

XIII/101/2020

12.03.2020

6.

XIII/102/2020

12.03.2020

7.

XIII/103/2020

12.03.2020

8.

Obwieszczenie

12.03.2020

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Kamieniec na rok 2020
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w drodze darowizny
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kamieniec w roku 2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kamieniec na 2020 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamieniec na lata
2020-2023
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr
V/49/2019 Rady Gminy Kamieniec z
dnia 28.03.2019 r. w sprawie określenia
zasad i trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu gminy Kamieniec
podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych oraz jednostkom
sektora finansów publicznych będącym

Zmieniona
uchwałą nr
XVI/120/2020 z
dnia 10.08.2020
Zrealizowana
Zrealizowana
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publikacja w Dz.
Urz. Woj.
Wlkp./uwagi

Dzień podjęcia

14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Wlkp.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 2569
z dnia 17.03.2020

Zrealizowana/
w trakcie
realizacji
Zrealizowana

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia w Dz.
Urz. Woj. Wlkp.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 2571
z dnia 17.03.2020

W trakcie
realizacji

gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi na realizacje zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
uchylenia uchwały nr IV/17/2015 Rady
Gminy Kamieniec z dnia 26.02.2015 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej

9.

XIV/104/2020

28.05.2020

10.

XIV/105/2020

28.05.2020

11.

XIV/106/2020

12.

XIV/107/2020

13.
14.

XIV/108/2020
XIV/109/2020

15.

XIV/110/2020

28.05.2020 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
28.05.2020
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
osobom tego pozbawionym
28.05.2020
oceny zasobów pomocy społecznej
28.05.2020
zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Centrum Kultury i
Biblioteka Publiczna w Kamieńcu za
2019 rok
28.05.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kamieniec na 2020 rok

nadania nazwy ulicy w miejscowości
Konojad
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14 dni od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.
14 dni od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.
14 dni od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.

14 dni od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.
Dzień podjęcia
Dzień podjęcia

Dzień podjęcia

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 4662
z dnia 05.06.2020

Zrealizowana

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 4663
z dnia 05.06.2020

Zrealizowana

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 4664
z dnia 05.06.2020

Unieważniona
rozstrzygnięciem
Wojewody
Wielkopolskiego

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 4688
z dnia 05.06.2020

W trakcie
realizacji

Zrealizowana
Zrealizowania

Zrealizowana

16.

XIV/111/2020

28.05.2020

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamieniec na lata
2020-2023
udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Kamieniec
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Kamieniec
za rok 2019
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kamieniec za 2019 rok
udzielenia pomocy finansowej Gminie
Miejskiej Kościan
ustalenia średniej jednostki paliwa w
gminie Kamieniec na rok szkolny
2020/2021

17.

XV/112/2020

15.07.2020

18.

XV/113/2020

15.07.2020

19.

XV/114/2020

15.07.2020

20.

XV/115/2020

15.07.2020

21.

XV/116/2020

15.07.2020

22.

XV/117/2020

23.

XV/118/2020

24.

XV/119/2020

15.07.2020 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
15.07.2020
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kamieniec na 2020 rok
15.07.2020
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamieniec na lata
2020-2023
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Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

14 dni od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.
14 dni od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 6005
z dnia 22.07.2020

W trakcie
realizacji

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 6006
z dnia 22.07.2020
zmieniona uchwałą
nr XX/143/2020 z
04.03.2020 r.

W trakcie
realizacji

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

25.

Obwieszczenie

26.

XVI/120/2020

27.

XVI/121/2020

28.

XVI/122/2020

29.

XVI/123/2020

30.

XVII/124/2020

15.07.2020 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr
po
XXI/143/2009 Rady Gminy Kamieniec opublikowaniu w
z dnia 25.03.2009 r. w sprawie ustalenia
Dz. Urz. Woj.
Regulaminu określającego wysokość
Wlkp.
oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, zasad wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe oraz godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego
10.08.2020 zmiany uchwały nr XIII/98/2020 Rady
Dzień podjęcia
Gminy Kamieniec z dnia 12.03.2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Grodziskiemu
10.08.2020 regulaminu korzystania z placu zabaw
14 dni od dnia
usytuowanego w miejscowości
opublikowania w
Wąbiewo
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.
10.08.2020

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kamieniec na 2020 rok
10.08.2020
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamieniec na lata
2020-2023
24.09.2020 określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2021 rok
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Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 6007
z 22.07.2020

W trakcie
realizacji

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Unieważnienie
pkt. 3 załącznika
przez Wojewodę
Wielkopolskiego
- zrealizowana
Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Od 01.01.2021 r.
od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 6388
z dnia 13.08.2020

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 7295
z dnia 01.10.2020

W trakcie
realizacji

31.

XVII/125/2020

24.09.2020

nadania nazwy ulicy w miejscowości
Konojad

32.

XVII/126/2020

24.09.2020

33.

XVII/127/2020

24.09.2020

34.

XVIII/128/2020 29.10.2020

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kamieniec na 2020 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamieniec na lata
2020-2023
obniżenia średniej ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy
Kamieniec w 2021 roku

35.

XVIII/129/2020 29.10.2020

36.

XVIII/130/2020 29.10.2020

37.

XVIII/131/2020 29.10.2020

38.

XIX/132/2020

17.12.2020

39.

XIX/133/2020

17.12.2020

40.

XIX/134/2020

17.12.2020

dopłaty do ceny ścieków dla wybranych
taryfowych grup odbiorców usług z
zakresu odprowadzania ścieków
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kamieniec na 2020 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamieniec na lata
2020-2023
zgłoszenia sołectwa Parzęczewo do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Kamieniec”
wyodrębnienia środków na
dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach i
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14 dni od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.
Dzień podjęcia

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 7296
z 01.10.2020

Dzień podjęcia

Od 01.01.2021 r.
od dnia
opublikowania w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.
Z dniem
01.01.2021

Uchylona
uchwałą
XX/152/2021 z
dnia 04.03.2021
Zrealizowana
Zrealizowana

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2020 p. 8442
z dnia 10.11.2020

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Z dniem
01.01.2021

Zrealizowana

41.

XIX/135/2020

17.12.2020

42.

XIX/136/2020

17.12.2020

43.

XIX/137/2020

17.12.2020

44.

XIX/138/2020

17.12.2020

45.

XIX/139/2020

17.12.2020

46.

XIX/140/2020

17.12.2020

47.

XIX/141/2020

17.12.2020

48.

XIX/142/2020

17.12.2020

placówkach prowadzonych przez Gminę
Kamieniec na rok 2021
zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą Oborniki w
zakresie zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
rok 2021
Programu współpracy Gminy Kamieniec
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021
uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021
zmiany uchwały budżetowej Gminy
Kamieniec na 2020 rok
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kamieniec na lata
2020-2023
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kamieniec na lata 2021-2024
uchwały budżetowej Gminy Kamieniec
na 2021 rok
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Dzień podjęcia

Zrealizowana

Z dniem
01.01.2021

W trakcie
realizacji

Dzień podjęcia

W trakcie
realizacji

Dzień podjęcia

W trakcie
realizacji

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Dzień podjęcia

Zrealizowana

Z dniem
01.01.2020
Z dniem
01.01.2021 po
opublikowaniu w
Dz. Urz. Woj.
Wlkp.

W trakcie
realizacji
W trakcie
realizacji

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
2021 p. 344
z 11.01.2021

„Raport o stanie Gminy Kamieniec za 2020 rok” jest swoistym spojrzeniem na aktualną,
wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy. Zadania i działania przedstawione w Raporcie
realizowane były m.in. przez Urząd Gminy Kamieniec oraz jednostki organizacyjne Gminy.
Dziękuję wszystkim Radnym Gminy Kamieniec, Sołtysom, pracownikom samorządowym oraz
jednostek podległych Gminie. Dziękuję za pracę społeczną i zaangażowanie strażakom,
pracownikom kultury, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom oraz wszystkim
osobom aktywnie uczestniczącym w życiu społeczno–kulturalnym i gospodarczym Gminy
Kamieniec. Wasza postawa w tej trudnej rzeczywistości, z którą przez ostatnich kilka miesięcy
przyszło nam wszystkim się mierzyć – jest dla mnie budująca i świadczy, że „covidowa”
rzeczywistość nie jest przeszkodą do wspólnego działania.
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom i organizacjom działającym na terenie i na rzecz
gminy Kamieniec, z którym współpracowałem, za możliwość podejmowania wspólnych
przedsięwzięć. To dzięki Waszej pracy, dzięki Waszemu zaangażowaniu nasze sołectwa i wsie
stają się z dnia na dzień coraz ładniejsze i przyjemniejsze do codziennego zamieszkania i życia.
Przede wszystkim wspólna praca i zaangażowanie wielu osób powoduje, że Gmina czyli nasza
Mała Ojczyzna staje się coraz bardziej atrakcyjna.

Kamieniec, dnia 28.04.2021r.
Wójt Gminy Kamieniec
/-/ Piotr Halasz
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