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WSTĘP
Szanowni Państwo,
przedstawiam Raport o stanie gminy za 2020 rok. Przedkładam go Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce oraz mieszkańcom jako
podsumowanie naszej wspólnej pracy na rzecz Gminy Miejska Górka w 2020 roku.
Jest to już trzeci tego rodzaju dokument przygotowany zgodnie z wymaganiami Ustawy o samorządzie gminnym. Przygotowanie raportu
jest obowiązkiem ustawowym, ale jest też doskonałym podsumowaniem działań podejmowanych w 2020 roku w obszarach, które mają
największy wpływ na jakość wspólnego życia w gminie.
Miniony rok to rok coraz większych wydatków na oświatę, politykę społeczną, wsparcia tych, którzy z różnych przyczyn mają trudną
sytuację. Ale rok 2020 to przede wszystkim rok walki z pandemią i ogromnym sprawdzianem dla naszej gminy. Kryzys dotknął niemal
wszystkie dziedziny życia. Musieliśmy się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia.
Jestem przekonany, że znaczenie samorządu w czasach kryzysu wzrasta, a pandemia COVID-19 potwierdziła, jak ważną rolę dla tworzenia
bezpiecznych i efektywnych warunków życia i pracy odgrywa gmina.
Wierzę, że zebrane i omówione dane są tego potwierdzeniem i staną się zachętą do ciekawej, merytorycznej dyskusji na temat obecnego
stanu Gminy Miejska Górka, jej dalszego rozwoju i wyzwań przed jakimi stanie w przyszłości.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem i debaty publicznej.

Burmistrz Miejskiej Górki
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY, STRATEGIE
Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez
Gminę Miejska Górka w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.
Istotna część zadań w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych
dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym
zadaniom własnym.
5 z obszaru pomocy społecznej

11

dokumentów
i programów
strategicznych Gminy
było realizowanych
w 2020 roku, w tym:

2 z obszaru ochrony środowiska

3 z obszaru ładu przestrzennego

1 o charakterze ogólnym
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L.p.

Nazwa dokumentu strategicznego

Podstawa obowiązywania

1.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała Nr XI/61/16 z dnia 12 grudnia 2016 r.

2.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

Uchwała Nr XXXVIII/286/01 z dnia 28 grudnia 2001 r.

3.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

Uchwała Nr XVIII/111/20 z dnia 21 maja 2020 r.

4.

Gminny Program opieki nad zabytkami

Uchwała XVIII/112/20 z dnia 21 maja 2020 r.

5.

Lokalny Program Rewitalizacji

Uchwała Nr XXV/146/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

6.

Program współpracy Gminy Miejska Górka 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

Uchwała Nr XIV/92/19 z dnia 7 listopada 2019 r.

7.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy

Uchwała Nr XXXVIII/205/19 z dnia 9 listopada 2018 r.

8.

Gminny Program Wspierania Rodziny

Uchwała Nr XXVI/144/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

9.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Uchwała Nr IV/26/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

10.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Uchwała Nr XV/102/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.

11.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XV/103/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Gmina Miejska Górka

Raport o stanie gminy
KRÓTKI OPIS REALIZACJI
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje działania w zakresie gospodarowania energią, służące ograniczeniu
emisji i optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów.
To dokument, który aktywizuje mieszkańców Gminy Miejska Górka do podejmowania działań służących
osiągnięciu korzyści w postaci poprawy stanu środowiska. W ramach prowadzonej polityki ograniczania niskiej
emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie
proekologiczne w 2020 roku udzielono 36 dotacji na łączną wartość 89 936,91 zł.
Rok

Ilość osób korzystających z
dofinansowania

Kwota wydana z budżetu
gminy

2018

20

50 000,00 zł

2019

34

85 000 ,00 zł

2020

36

89 936,91 zł
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• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Politykę przestrzenną gminy określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte
przez Radę Miejską w Miejskiej Górce Uchwałą Nr XXX/VIII/286/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. (ze zmianami).
Na jego podstawie sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiące gwarancję
zrównoważonego rozwoju, jak i zachowania ładu przestrzennego oraz bazę dla wszelkiego rodzaju inwestycji.
Na terenie Gminy Miejska Górka obowiązuje 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które obejmują swym zasięgiem 40 % terenu gminy.
W przypadku gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rok

Wydane decyzje o
warunkach zabudowy

Wydane decyzje o ustalenie
lokalizacji celu publicznego

2018

79 decyzji

10 decyzji

2019

62 decyzje

21 decyzji

2020

64 decyzje

11 decyzji
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miejska Górka
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2020 roku na terenie Gminy Miejska Górka objęła:
* leczenie 7 psów i 3 kotów
* oddanie 1 psa do adopcji
* przebywanie w schronisku w Henrykowie 5 psów z terenu
Gminy Miejska Górka
•

Budżet: plan – 57 000,00 zł ; wykonanie - 39 198,70 zł

•
Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Celem programu jest określenie zasadniczych kierunków działania i zadań na rzecz ochrony i opieki nad
zabytkami.
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• Lokalny Program Rewitalizacji
Rewitalizacja jest kompleksowym procesem działań mającym na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych
ze stanu kryzysowego. Działania te podejmowane są na płaszczyznach: społecznej oraz gospodarczej lub
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej oraz prowadzone w sposób zaplanowany
i zintegrowany. Rewitalizacja, będąc procesem wieloletnim i trudnym, przeprowadzana jest w oparciu o potencjał
lokalnej społeczności, kultury i tradycji, warunków krajobrazowych i innych. Wszystkie działania rewitalizacyjne
współprowadzą interesariusze (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, właściciele nieruchomości, organy władzy
publicznej, itd.) wraz ze społecznością lokalną.
• Program Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego
Program opracowywany każdego roku i uchwalany przez Radę Miejską w Miejskiej Górce, który określa cele, zasady,
zakres przedmiotowy i formy współpracy. Na jego podstawie powierzane są do realizacji istotne z punktu widzenia
społecznego i potrzeb mieszkańców zadania publiczne. W Gminie Miejska Górka w sferze pożytku publicznego działa
ponad 10 organizacji, które prowadzą działalność wspierającą a k t y w n o ś ć s p o ł e c z n ą ,
w z m a c n i a j ą c ą samodzielność społeczności i środowisk w różnych obszarach. Współpraca Gminy polega na
zlecaniu zadań publicznych w formie konkursu, do których przystępują organizacje. Wymogiem formalnym jest
zapewnienie udziału własnego organizacji w realizacji zadania poprzez zapewnienie cz ę ś ci środków finansowych,
zaangażowania swoich członków. Zgodnie z Programem w 2020 roku udzielono 10 dotacji dla NGO.
Wysokość dotacji przekazanych dla organizacji pozarządowych i prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2020 roku wyniosła 370 000,00 zł.
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• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie
W 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło
16 Niebieskich Kart, 2 zostały złożone przez OPS, 14
przez policję. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 4
razy, w wyniku ich pracy sporządzono 16 Niebieskich
Kart A, 15 Niebieskich Kart C oraz 13 Niebieskich Kart
D. Odbyło się 30 spotkań grup roboczych. Procedurą
Niebieskie Karty objętych było 85 osób (w tym: kobiet
– 27, mężczyzn – 27, dzieci – 31). Zespół
Interdyscyplinarny 2 razy zawiadomił organy ścigania
o popełnieniu przestępstwa.
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• Gminny Program Wspierania Rodziny
Rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo –
wychowawcze w 2020 roku zapewniono wsparcie
asystenta rodziny. W 2020 roku opieką asystenta objęto
6 rodzin, wychowujących łącznie 17 dzieci.
Ponadto członkowie rodzin mogli skorzystać ze wsparcia
psychologa, pełnomocnika ds. uzależnień, prawnika.

• Program „Posiłek w szkole i w domu”
W 2020 roku 159 osób skorzystało z programu, a jego
koszt wyniósł: 155 342,20 zł
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• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
W ramach wykonania programów zrealizowano następujące działania:
Udzielono pomocy terapeutycznej - z pomocy skorzystało 114 osób;
Udzielono wsparcia rodzinom, w których występuje problem alkoholowy - przeprowadzono rozmowy z 18
osobami;
Działała świetlica terapeutyczna „Majster Klepka” - w zajęciach uczestniczyło 27 uczniów;
Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży – zrealizowano
kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Postaw na rodzinę”;
Przeprowadzono szkolenia dla uczniów i wychowawców – o tematyce: cyberprzemoc, uzależnienie od mediów
społecznościowych, hejt w życiu szkoły, jak zapobiegać agresji, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie
z emocjami, jak utrzymać relacje koleżeńskie w czasie pandemii;
Prowadzono sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz działania na rzecz dożywiania dzieci;
Plan

Wykonanie

GPPiRPA

140 000,00 zł

68 909,44 zł

GPPN

40 000,00 zł

23 028,00 zł
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BUDŻET
60 000 000,00

Polityka finansowa Gminy Miejska Górka w 2020 roku
realizowana była w oparciu o Uchwałę Nr XVII/108/20
z dnia 28 stycznia 2020r. (ze zmianami), która określała
źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków.

30 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

51 405 857,80
46 786 999,54

40 000 000,00

51 405 857,80
50 741 804,23

50 000 000,00

0,00
Dochody

Wydatki

Plan na 2020r.
Wykonanie za 2020r.

Nadwyżka budżetowa
3 954 804,69 zł
Zadłużenie Gminy Miejska Górka
4 000 000,00 zł
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DOCHODY

Dochody samorządu składają się z dochodów
własnych, dotacji celowych i subwencji rządowych

INNE
2,87%

Dochody bieżące

PIT+CIT
16,13%

49 057 040,06 zł

DOTACJE
CELOWE
37,46%

Dochody majątkowe
1 684 764,17 zł
Wysokość subwencji
15 947 702,00 zł

SUBWENCJA
31,43%

Wysokość dotacji

PODATKI I
OPŁATY
12,11%

19 009 634,82 zł
Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca
5 472,58 zł
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WPŁYWY Z PODATKÓW LOKALNYCH
INNE OPŁATY
658 129,40 ZŁ

CIT
534 820,59 ZŁ

Wpływy z podatków i opłat

14 328 320,81 zł

PODATEK LEŚNY
8 509,00 ZŁ

Zaległości podatkowe

729 373,75 zł

PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI

Umorzenia podatków

3 744 133,12 ZŁ

18 427,00 zł
Koszty egzekucyjne
5 240,10 zł
PODATEK ROLNY
1 116 892,70 ZŁ
PIT
7 647 575,00 ZŁ

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

197 569,63 zł
Podatek PIT na mieszkańca Gminy Miejska Górka w
2020 r.
PODATEK
OD ŚR.
TRANSPORT.

618 261,00 ZŁ

824,80 zł
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GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
3,43%

KULTURA
5,711 %

INNE 4,69 %
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WYDATKI
Wydatki budżetu gminy dzielą się na wydatki
bieżące i wydatki majątkowe.

ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
4,52%

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA
9,04 %

Wydatki bieżące
44 253 417,66 zł
Wydatki majątkowe
2 533 581,88 zł
Wydatki na oświatę

POMOC
SPOŁECZNA
36,41%

17 129 51,34 zł
Wydatki na pomoc społeczną
OŚWIATA I
WYCHOWANIE

36,20%

17 063 281,40 zł
Wydatki na inwestycje
1 962 006,31 zł
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca
5 046,05 zł
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FUNDUSZ SOŁECKI

W 2020 roku w budżecie Gminy Miejska Górka
nie został wyodrębniony budżet obywatelski.
Formą budżetu partycypacyjnego jest fundusz
sołecki, wykorzystywany głównie na terenach
wiejskich. W Gminie Miejska Górka fundusz
sołecki funkcjonuje od 2010 roku. Obliczane na
podstawie ustawy środki finansowe są
przekazywane do dyspozycji poszczególnym
sołectwom. Wydatki wykonane w ramach
funduszu są w części refundowane przez budżet
państwa.
60 000,00 zł
40 000,00 zł
20 000,00 zł
0,00 zł

Rok

Wartość środków
FS (plan)

Wartość
środków FS
(wykonanie)

Wartość zwrotów

2018

368 525,44 zł

289 124,17 zł

61 944,85 zł

2019

424 590,28 zł

337 568,91 zł

66 342,42 zł

2020

427 028,00 zł

386 412,05 zł

77 468,52 zł

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
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MIENIE GMINY
STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW
GMINY

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących
własność Gminy Miejska Górka na dzień
31 grudnia 2020 r. wynosiła 190,9859 ha,
w tym:

TRWAŁY ZARZĄD
0%

Użytki rolne
(grunty rolne, sady, łąki, pastwiska)
– 85,8267 ha

DZIERŻAWA
29,89%

Grunty leśne – 32,2920 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane –
26,3264 ha

WŁASNOŚĆ
GMINY - 67,86%

Drogi – 30,6768 ha
Nieużytki – 11,3190 ha
Grunty pod wodami – 3,9550 ha

DZIERŻAWA - 57,0768 ha
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 4,3028 ha
WŁASNOŚĆ GMINY - 129,6063
ha
TRWAŁY ZARZĄD

UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE 2,25%
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Prawa własności przysługujące Gminie Miejska Górka:
Nazwa mienia
komunalnego

Stan na 31
grudnia 2019 r.

Stan na 31
grudnia 2020 r.

Zmiana stanu

Budynki i
budowle

65 480 567,47
zł

66 451 972,71
zł

971 405,24 zł

Urządzenia
techniczne

6 070 183,46 zł

6 070 183,46 zł

0,00 zł

Środki
transportu

297 813,62 zł

243 570,32 zł

- 54 243,30 zł

Narzędzia,
przyrządy,
wyposażenie

121 056,93 zł

121 056,93 zł

0,00 zł

Programy i
licencje

94 273,76 zł

94 273,76 zł

0,00 zł

W zasobie komunalnym budynków komunalnych i mieszkań Gminy
Miejska Górka znajduje się:
• 8 budynków komunalnych, w tym 4 budynki mieszkalne i 4 budynki
mieszkalno – użytkowe;
• 25 mieszkań komunalnych, w tym 25 lokali socjalnych i 23 mieszkań
własnościowych.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska i wspomaganie proekologicznych działań to jeden z priorytetów Gminy Miejska
Górka. W 2020 roku:
 Udzielono 36 dotacji na kwotę 89 936,91 zł na wymianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne
(więcej informacji str. 5);
Przeprowadzono 50 kontroli w zakresie spalania paliw w paleniskach domowych. Nie stwierdzono spalania
odpadów i paliw złej jakości;
Zamontowany czujnik mierzący jakość powietrza odnotował 71 dni, w których przekroczono dopuszczalne poziomy
dla pyłu PM10 (w 2019 roku odnotowano 88 dni);
Na terenie gminy posadzono 60 szt. lipy drobnolistnej;
Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej. Masa odebranych odpadów
komunalnych wyniosła 2 427,106 Mg, co w przeliczeniu na osobę wyniosło 293,30 kg
MASA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - (*Mg = 1 tona)

Odpady
zmieszane
(Mg)*

Bioodpady
(Mg)

Odpady
selektywne
(Mg)

Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
(Mg)

Odpady
wielkogabarytowe
(Mg)

Odpady
rozbiórkowe
(Mg)

Inne
odpady
(Mg)

1 319,500

356,910

427,740

29,063

163,400

117,560

12,933
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INWESTYCJE

W trosce o stabilny rozwój gminy i poprawę warunków życia mieszkańców realizowane są inwestycje. Dzięki nim
w gminie ulepsza się infrastrukturę techniczną i społeczną, zwiększa zamożność społeczności lokalnej, a także
osiąga wyższą wartość majątku gminy. Wszystko to ma służyć przede wszystkim dobru mieszkańców.
Inwestycje realizowane w 2020 roku były finansowane ze środków zewnętrznych, jak i własnych.
WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 ROKU
ŚRODKI
WŁASNE
GMINY
686 375,05 zł

UZYSKANA
DOTACJA
1 275 631,26
zł
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU
• Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach
Zakres robót obejmował:
- wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,
- wykonanie docieplenia i elewacji,
- naprawę i uzupełnienie ceglanej podmurówki i detali
architektonicznych,
- wymianę okien i drzwi,
- wymianę podłóg,
- wykonanie nowych tynków,
- malowanie ścian i sufitów,
- renowację schodów wewnętrznych,
- licowanie ścian płytkami,
- wykonanie lub wymianę instalacji c.o., wodnokanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej i elektrycznej
Wykonawca:
Zakład Budowlany „ELIOS II” Jarosław Busz
Koszt całkowity: 847 909,95 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w ramach operacji typu „Ochrona zabytków
i budownictwa tradycyjnego”
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• Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Dąbrowa, Kołaczkowice, Konary i Oczkowice

przebudowa drogi w Dąbrowie: droga śladowa
z płyt betonowych o dł. 140 m
Wykonawca : Arkadiusz Gajewski „AR-BRUK”

przebudowa drogi w Kołaczkowicach: droga o dł.
całkowitej : 520 m, nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej – 90 m i nawierzchnia
z kruszywa kamiennego – 430 m
Wykonawca: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe

przebudowa drogi w Konarach: droga śladowa
z płyt betonowych o dł. 180 m

przebudowa drogi w Oczkowicach: droga
śladowa z płyt betonowych o dł. 170 m

Wykonawca : Arkadiusz Gajewski „AR-BRUK”

Wykonawca: Arkadiusz Gajewski „AR-BRUK”

Koszt całkowity: 321 651,11 zł; Kwota dofinansowania 123 750,00 z budżetu Województwa Wielkopolskiego
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• Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Dąbrowa, Kołaczkowice
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• Drogi dojazdowe do gruntów rolnych –Konary i Oczkowice
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• Budowa oświetlenia ulicznego w Melanowie

Zakres prac:
- słupy oświetleniowe z oprawami LED na wysięgniku - 4 szt.
- linia kablowa oświetleniowa - 133 m
- szafka sterowania oświetleniem - 1 szt.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Nowak Marek
Koszt całkowity: 25 056,26 zł
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• Remont świetlicy w Rzyczkowie
Zakres prac:
- ocieplenie wraz z malowaniem ścian
w budynku świetlicy
Wykonawca: Nowak Marek
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Koszt całkowity: 25 000,00 zł

• Budowa ogrodzenia placu zabaw w Karolinkach
Charakterystyka inwestycji:
- 200mb ogrodzenia panelowego
ocynkowanego, oraz 2 bramy i furtka.
Ogrodzenie zamontowano przy wiatraku
oraz placu zabaw w Karolinkach
Koszt całkowity: 20 606,30 zł
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INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W 2020 ROKU

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo
Charakterystyka inwestycji:
Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami
i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie:
- kolektorów grawitacyjnych PVC o śr. 200 mm około 3.653,00 m,
- przyłączy kanalizacyjnych PVC o śr. 160 mm około 868,00 m / 156 szt.,
- rurociągów ciśnieniowych PE o śr. 63 mm około 143,00 m,
- rurociągów ciśnieniowych PE o śr. 90 mm około 360,00 m,
- rurociągów ciśnieniowych PE o śr. 110 mm około 3.774,00 m,
- przepompowni ścieków o śr. 1500 mm około 3 szt.,
- przepompowni ścieków o śr. 800 mm około 4 szt.
Łączna długość kanalizacji sanitarnej (długość sieci z przyłączami) wynosi 8798 m.
Koszt całkowity 4 104 597,66 zł
Kwota dofinansowania: 2 836 510,58 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 573 413,00 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Koszt poniesiony w 2020 r.: 1 077 113,59 zł
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• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo
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• Budowa świetlic wiejski wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach
Dąbrowa i Gostkowo
Charakterystyka inwestycji:
Zakres robót świetlic w Dąbrowie i Gostkowie obejmuje:
- wykonanie robót ziemnych, fundamentów, posadzki,
- wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty oraz pokryciu dachów dachówką bitumiczną - gontem bitumicznym,
- montaż boazerii z listew drewnianych, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej,
- tynkowanie wewnątrz,
- licowanie ścian płytkami,
- malowanie,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej i piorunochronnej,
- wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- montaż elementów wyposażenia sanitariatów i kuchni,
- montaż grzejników,
- utwardzenie terenu przy świetlicy.
W Dąbrowie zakres robót obejmuje dodatkowo montaż placu zabaw wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa z
piasku.
Koszt całkowity: 785 181,28 zł
Kwota dofinansowania: 499 610,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koszt poniesiony w 2020 r. : 95 027,80 zł

Gmina Miejska Górka

Raport o stanie gminy

• Budowa świetlic wiejski wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach
Dąbrowa i Gostkowo
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EDUKACJA

• Gmina Miejska Górka w 2020 roku była organem
prowadzącym dla 5 placówek oświatowych:

LICZBA DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH –
stan na 30 września 2020 r.

Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konarach
Zespołu Szkół w Dłoni
Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie
Przedszkola w Miejskiej Górce
• Dzieci z miejscowości: Gostkowo, Zmysłowo,
Roszkówko, Rozstępniewo uczęszczały do Szkoły
Podstawowej w Nieparcie prowadzonej przez
Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo –
Niepart w Nieparcie (powstały na mocy porozumienia
Gminy Miejska Górka i Gminy Krobia).
• Na terenie Gminy Miejska Górka funkcjonowało
jedno niepubliczne przedszkole –
Niepubliczne Przedszkole TUPTUP.

STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZUCIELI –
stan na 30 września 2020 r.

Gmina Miejska Górka
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dotacja
podręcznikowa
0,55%

DOCHODY OŚWIATOWE
Subwencja oświatowa
12 308 554,00 zł

środki Unii
Europejskiej
1,00%

środki własne
gminy
24,61%

Dotacja celowa do wychowania przedszkolnego
367 252,48 zł
Dotacja podręcznikowa
93 419,60 zł
Środki własne gminy

dotacja celowa do
wychowania
przedszkolnego
2,14%

subwencja
oświatowa
71,70%

4 215 118,26 zł

Razem: subwencja + dotacje

12 769 226,08 zł

Razem: wydatki wykonane za 2020 r.

17 129 531,34 zł
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Dotacja do Niepublicznego Przedszkola TUPTUP
1 289 039,54 zł

WYDATKI OŚWIATOWE

Wpłaty do Edukacyjnego Związku Międzygminnego
Gostkowo - Niepart
264 750,00 zł
Dowozy szkolne

INNE
3 218 160,02 zł

227 659,73 zł
Dotacja dla przedszkoli spoza gminy

BRANŻOWA
SZKOŁA I
STOPNIA
1 244 763,12 zł

SZKOŁY
PODSTAWOWE
8 697 838,49 zł

PRZEDSZKOLA
2 429 322,09 zł

80 020,08 zł
Dokształcanie zawodowe nauczycieli
26 674,15 zł
Stołówka szkolna
257 788,19 zł

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁ
CĄCE

1 539 447,62 zł

Specjalne metody pracy, kursy zawodowe, materiały
edukacyjne
142 414,16 zł
CUW – 784 066,65 zł
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- Cel projektu: zakup sprzętu
komputerowego, niezbędnego
do zdalnej nauki dla uczniów
z terenu Gminy Miejska Górka;
- Grupa docelowa: wsparcie
uczniów z 4 szkół z terenu Gminy
Miejska Górka;
- Ilość zakupionego sprzętu:
22 laptopy; 2 dla nauczycieli,
20 dla uczniów;
- Kwota dofinansowania:
69 996,00 zł

Zdalna szkoła +

Zdalna szkoła

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- Cel projektu: zakup laptopów
przeznaczonych dla wsparcia
zdalnego nauczania przez
uczniów z rodzin wielodzietnych
z terenu Gminy Miejska Górka;
- Grupa docelowa: wsparcie
uczniów z 4 szkół z terenu Gminy
Miejska Górka;
- Ilość zakupionego sprzętu:
25 laptopów;
- Kwota dofinansowania:
75 000,00 zł
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POMOC SPOŁECZNA

Powody przyznania pomocy w 2020 r.
w Gminie Miejska Górka
Powód

Liczba rodzin

Długotrwała choroba

61

Niepełnosprawność

56

Bezrobocie

33

Bezradność

12

Ubóstwo

8

Potrzeba ochrony macierzyństwa

8

Bezdomność

4

Alkoholizm

2

Przemoc w rodzinie

1

Trudność w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu
karnego

1

Podstawową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu na terenie Gminy Miejska Górka jest
Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Do zadań
pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie
świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój
i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej
czy rozwijanie nowych form pomocy.

www.ops.miejska-gorka.pl
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Wartość wypłaconego świadczenia 500+

Wartość wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej

11 083 000,00 zł

633 417,00 zł

Wartość wypłaconego świadczenia Dobry Start

Wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych

398 100,00 zł

3 458 692,00 zł

Wartość wypłaconego stypendium szkolnego

Wartość wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

25 985,00 zł

168 831,00 zł
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REALIZACJA UCHWAŁ

L.p.

Numer Uchwały

Uchwała w sprawie

Wykonanie

1.

XVI/106/20
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest
Gmina Miejska Górka na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 977
obowiązuje

2.

XVII/107/20
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejska Górka na lata 2020-2024

wykonana

3.

XVII/108/20
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka
na rok 2020

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 1696
wykonana

4.

XVIII/109/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejska
Górka na rok 2020

wykonana

5.

XVIII/110/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miejska Górka”

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 4481
obowiązuje

XVIII/111/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka
na rok 2020”

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 4482
wykonana

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Miejska Górka na lata 2019 2022”

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 4487
obowiązuje

6.

7.

XVIII/112/20
z dnia 21 maja 2020 r.
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REALIZACJA UCHWAŁ

L.p.

Numer Uchwały

Uchwała w sprawie

Wykonanie

XVIII/113/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi
Kołaczkowice, Gmina Miejska Górka

obowiązuje

9.

XVIII/114/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości

obowiązuje

10.

XVIII/115/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu
Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego za 2019 rok

11.

XVIII/116/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miejska Górka do
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
w Kobylnicy

12.

XVIII/117/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy
Miejska Górka do zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Edukacyjny Związek Międzygminny
Gostkowo – Niepart” w Nieparcie

13.

XVIII/118/20
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejska
Górka do zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo –
Niepart” w Nieparcie

8.

wykonana

obowiązuje

wykonana

obowiązuje
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REALIZACJA UCHWAŁ

L.p.

Numer Uchwały

Uchwała w sprawie

Wykonanie

14.

XIX/119/20
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024

wykonana

15.

XIX/120/20
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

wykonana

16.

XIX/121/20
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 5681
wykonana

17.

XIX/122/20
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez
Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego
powyżej kwoty określonej w budżecie gminy
związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne
i przedszkolne w Gminie Miejska Górka w roku
szkolnym 2020/2021”

18.

XX/123/20
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki
wotum zaufania

wykonana

19.

XX/124/20
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2019 rok

wykonana

wykonana
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REALIZACJA UCHWAŁ

L.p.

Numer Uchwały

Uchwała w sprawie

Wykonanie

20.

XX/125/20
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

wykonana

21.

XX/126/20
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

22.

XXI/127/20
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020- 2024

wykonana

23.

XXI/128/20
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

wykonana

24.

XXI/129/20
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic
aglomeracji Pakosław

25.

XXI/130/20
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę
Miejska Górka aportu do Spółki Wodociągi Gminne
Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 6497
obowiązuje

wykonana

wykonana
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L.p.

Numer Uchwały

Uchwała w sprawie

Wykonanie

26.

XXI/131/20
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 7278
wykonana

27.

XXI/132/20
z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości

28.

XXI/133/20
z dnia 23 września 2020 r.

29.

30.

31.

XXII/134/20
z dnia 30 listopada 2020 r.
XXII/135/20
z dnia 30 listopada 2020 r.

XXII/136/20
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/87/91 Rady
Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 10 września 1991
roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod
nazwą "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych z siedzibą w Poznaniu"
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/20 Rady
Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021

wykonana

obowiązuje

wykonana

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 9468
obowiązuje
Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 9469
obowiązuje
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REALIZACJA UCHWAŁ

L.p.

Numer Uchwały

Uchwała w sprawie

Wykonanie

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy
Miejska Górka 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 2021"

obowiązuje

32.

XXII/137/20
z dnia 30 listopada 2020 r.

33.

XXIII/138/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

wykonana

34.

XXIII/139/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Dz. U. Woj. Wlkp z 2020r.
poz. 10167
obowiązuje

35.

XXIII/140/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Miejska Górka

XXIII/141/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie
prac społecznie użytecznych na 2021 rok

XXIII/142/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Miejska Górka na 2021 rok

36.

37.

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r.
poz. 53
unieważniona
Uchwała nr 2/65/2021 Kolegium
RIO z dnia 20 stycznia 2021r.
obowiązuje

obowiązuje

Gmina Miejska Górka

Raport o stanie gminy
REALIZACJA UCHWAŁ

L.p.

Numer Uchwały

Uchwała w sprawie

Wykonanie

38.

XXIII/143/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejska Górka
na 2021 rok

obowiązuje

39.

XXIII/144/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
na 2021 rok

obowiązuje

40.

XXIII/145/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

obowiązuje

Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 65 54 74 507
urzad@miejska-gorka.pl
/urzadmg/skrytka
www.miejska-gorka.pl
facebook.com/gminamiejskagorka/

