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Gmina Miejska Górka Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo,

przedstawiam Raport o stanie gminy za 2021 rok. 

To dokument, w którym przedstawiam swoim mieszkańcom realizację zamierzeń, planów, uchwał i inwestycji w 
minionym roku. Ponadto informuje o wykonaniu budżetu, prowadzonej polityce społecznej, edukacji oraz sferze 
kulturalno – sportowej. 

Podsumowując rok 2021 należy zwrócić uwagę, że był to kolejny trudny i pełen wyzwań rok. Jako burmistrz zależało 
mi, aby Gmina Miejska Górka była ostoją w tych niepewnych czasach i miejscem, w którym każdy może poczuć się mi, aby Gmina Miejska Górka była ostoją w tych niepewnych czasach i miejscem, w którym każdy może poczuć się 
bezpieczniej i pewniej.  Obraz wyłaniający się z Raportu pozwala stwierdzić, że gmina wyszła z kryzysu zwycięsko. Udało 
się zrealizować zaplanowane inwestycje, spełniać założenia strategii oraz zapisy uchwał. 

Mam nadzieje, że lektura Raportu będzie dla Państwa okazją do poszerzenia wiedzy na temat działania samorządu i 
inspiracją do dyskusji o kierunkach rozwoju naszej gminy.  Bez wątpienia, dzięki współpracy Gmina Miejska Górka będzie 
mogła nadal rozwijać się jako przyjazne, bezpieczne i komfortowe miejsce do życia. 

To dokument o nas samych i dla nas samych – mieszkańców gminy. 

Zapraszam do zapoznania się z Raportem i debaty publicznej. 

Burmistrz Miejskiej Górki
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Niniejsza część przedstawia podsumowanie 
najważniejszych zadań wykonywanych w 
2021 roku przez Gminę Miejska Górka w 
związku z realizacją lokalnych 
polityk, programów i strategii.
Istotna część zadań w 2021 roku związana 

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY, STRATEGIE

Istotna część zadań w 2021 roku związana 
była z realizacją i wdrożeniem działań 
zaplanowanych w licznych dokumentach o 
charakterze programowym i 
strategicznym, w tym programom 
dedykowanym konkretnym zadaniom 
własnym.
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L.p. Nazwa dokumentu strategicznego Podstawa obowiązywania

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Uchwała Nr XI/61/16 z dnia 12 grudnia 2016r. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

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

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt

Uchwała Nr XXIV/148/21 z dnia 28 stycznia 2021r.

4. Gminny Program opieki nad zabytkami Uchwała XVIII/112/20 z dnia 21 maja 2020r. 

5. Lokalny Program Rewitalizacji Uchwała Nr XXV/146/17 z dnia 29 listopada 2017r.5. Lokalny Program Rewitalizacji Uchwała Nr XXV/146/17 z dnia 29 listopada 2017r.

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 XXII/137/20 z dnia 31 listopada 2020r. 

7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy

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

8. Gminny Program Wspierania Rodziny Uchwała Nr XXVI/XXIV/149/21 z dnia 28 stycznia 2021r. 

9. Program „Posiłek w szkole i w domu” Uchwała Nr IV/26/19 z dnia 30 stycznia 2019r.

10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

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

11. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Uchwała Nr XXIII/143/20 z dnia 16 grudnia 2020r. 
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KRÓTKI OPIS REALIZACJI
• 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.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

2021 65 decyzji 26 decyzji
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• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje działania w zakresie gospodarowania energią, służące ograniczeniu emisji i
optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów. To dokument, który aktywizuje zarówno samorząd, jak i
mieszkańców do podejmowania działań służących osiągnięciu korzyści w postaci poprawy stanu środowiska. Gmina
Miejska Górka już od kilku lat podejmuje działania w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, zmierzającej do redukcji
gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co
przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W 2018 r. uruchomiła własne dotacje do wymiany starych
pozaklasowych kotłów i pieców (tzw. kopciuchów) na nowoczesne urządzenia spełniające obecne wymagania
emisyjności. W 2021 r. udzielono 55 dotacji na łączną wartość 165 000,00 zł.
Dodatkowo w roku 2021 dostępne były również inne źródła uzyskania dofinansowania na wymianę ogrzewania, z
których mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Miejska Górka tj.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iktórych mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Miejska Górka tj.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, tzw. Programu Czyste Powietrze.
Ponadto, w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, podjęto następujące działania:

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

2021 55 165 000,00 zł

we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowano program 
priorytetowy „Czyste Powietrze”.  W ramach programu 
złożone zostały 2 wnioski. 

monitorowano jakość powietrza. Zamontowany 
czujnik odnotował 4 dni, w których przekroczono 
dopuszczalne poziomy pyłu PM10. 

posadzono  35 drzew: lipę drobnolistną (21 szt.), 
głóg dwuszyjkowy (2 szt.), jabłoń niską (8 szt.), klon 
kulisty (4 szt.). 
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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 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Miejska Górka 

Program ma na celu zapobieganie bezdomności 
zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom 
bezdomnym, wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do 
schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu 
zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków 
spoczywających na właścicielach zwierząt. W 2021 r. na 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. 

spoczywających na właścicielach zwierząt. W 2021 r. na 
realizację programu wykorzystano 40 020,73 zł (plan 
zakładał 57 000,00 zł). 

• Gminny Program  Opieki nad Zabytkami 

Celem Programu jest podejmowanie działań zwiększających 
atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów 
poszczególnych zabytków i krajobrazu 
kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków 
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami. 
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•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 działają organizacje, 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. Zgodnie z
Programem w 2021 roku udzielono 9 dotacji dla NGO. Wysokość dotacji przekazanych dla organizacji pozarządowych i prowadzących
działalność pożytku publicznego w 2021 roku wyniosła 320 000,00 zł.

Nazwa zadania Nazwa podmiotu realizującego zadanie Kwota przyznanej dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górce 150 000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry 
w piłkę nożną

Klub Sportowy „Sparta” w Miejskiej Górce 150 000,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry 
w baseball

Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” 
w Miejskiej Górce

55 000,00 

Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w 
Ju-Jitsu i Judo

Uczniowski Klub Sportowy „Ju-Jitsu i Judo” w 
Miejskiej Górce 

17 000,00 

Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i 
warcaby

Uczniowski Klub Szachowo – Warcabowy „PAT” 
w Miejskiej Górce

10 000,00 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii 
pojazdów jednośladowych

Klub Sportowy MXMG w Miejskiej Górce 10 000,00 

Organizowanie i promowanie turystyki Towarzystwo Turystyczne „Tramp” w Miejskiej 
Górce 

7 000,00 

Prowadzenie Orkiestry Dętej w Miejskiej Górce Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” 45 000,00 

Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez 
rekreacyjnych

Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie 
„Okoń”

11 000,00 

Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w 
Miejskiej Górce

15 000,00 
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• Gminny Program Wspierania Rodziny

12 rodzin, w tym 5 rodzin niepełnych oraz 4 wielodzietne
korzystały z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej
Górce z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych. W 2021 roku opieką asystenta objęto 7
rodzin, wychowujących łącznie 17 dzieci.
Ponadto członkowie rodzin mogli skorzystać ze wsparcia
psychologa, pełnomocnika ds. uzależnień, radcy prawnego.

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w
Rodzinie

W 2021 roku w ramach niniejszego programu 
prowadzono poradnictwo psychologiczne, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży doświadczającej 
przemocy, rozpowszechniano materiały 

• Program „Posiłek w szkole i w domu”

W 2021 roku 109 osób skorzystało z programu, a jego koszt
wyniósł: 118 986,00 zł (w tym: 43 871,00 zł to były środki
własne, a 75 115,00 zł otrzymana dotacja).

przemocy, rozpowszechniano materiały 
edukacyjne, prowadzono edukację z zakresu 
przeciwdziałania przemocy. Funkcjonował zespół 
interdyscyplinarny i grupy robocze. Pracownicy 
socjalni pracowali z  rodzinami objętymi procedurą 
Niebieskiej Karty, odbyło się 14 spotkań w ramach 
grup roboczych. Procedurą Niebieskie Karty 
objętych było 18 osób (w tym: kobiet – 8, mężczyzn 
– 0, dzieci – 5).
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• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Działania podjęte w 2021 roku  w celu 
realizacji programów profilaktycznych: 

• działania profilaktyczne, udzielane 
rodzinom, w których występuje problem 
alkoholowy;

•działalność edukacyjna, wychowawcza, 
informacyjna: 
- warsztaty i szkolenia skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców;
-organizowanie wydarzeń plenerowych;

• organizowanie wycieczek i półkolonii dla 
dzieci i młodzieży;

•rozpatrywanie wniosków dot. skierowania na 
leczenie uzależnień;

•wydawanie zezwoleń na sprzedaż i 
podawanie napojów alkoholowych;
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Polityka finansowa Gminy Miejska Górka w 2021 roku
realizowana była w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/147/21
z dnia 28 stycznia 2021r. (ze zmianami), która określała
źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków.

Nadwyżka budżetowa50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

BUDŻET

Nadwyżka budżetowa

14 984 190,90 zł
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Dochody bieżące

52 066 694,99 zł

Dochody samorządu składają się z dochodów
własnych, dotacji celowych i subwencji rządowych.
Dochody ogółem wykonano w kwocie 68 834 199,24 zł.

DOCHODY

INNE; 
23,18%

DOTACJE 
CELOWE; 
28,57%

Dochody majątkowe

16 767 504,25 zł

Dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca

7 510,55 zł

PODATKI I 
OPŁATY;

9,21%

SUBWENCJA; 
26,30%

PIT+CIT; 
12,74%



Gmina Miejska Górka Raport o stanie gminy

Pozostałe dochody
3 360 863,39 zł

Wysokość subwencji

18 103 879,00 zł

Pozostałe otrzymane środki

15 952 018,05

Wysokość dotacji

19 675 455,22 zł

Wpływy z podatków i opłat

15 102 846,97 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Mieszkalnictwa

Nagroda "Rosnąca Odporność"

Fundusz Przeciwdziałania Covid19

4 600 000,00 zł

3 729 240,15 zł

3 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

262 821,90 zł

3 360 863,39 zł
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Zaległości podatkowe

465 062,84 zł

Umorzenia podatków

25 880,40 zł

Wpływy z podatków i opłat

15 102 846,97 zł

PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚC

I
3 811 736,63 ZŁ

CIT
449 568,27 ZŁ

INNE OPŁATY 
699 986,61 ZŁ PODATEK LEŚNY

9 039,00 ZŁ

WPŁYWY Z PODATKÓW LOKALNYCH

25 880,40 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy

389 082,42 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych

200 269,95 zł

Podatek PIT na mieszkańca Gminy Miejska Górka w 
2020 r. 

908,11 zł

PODATEK ROLNY
1 126 180,17 ZŁ

PODATEK 
OD ŚR.

TRANSPORT.
683 443,29 ZŁ

PIT
8 322 893,00 ZŁ
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Wydatki budżetu gminy dzielą się na wydatki 
bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki wykonano w 
kwocie 53 850 008,34 zł. 

Wydatki bieżące

46 003 429,94 zł

Wydatki majątkowe

7 846 578,40 zł

ROLNICTWO I 
ŁOWIECTWO 

9% ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA

9%
KULTURA

8%

GOSPODARKA 
KOMUNALNA I 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

4% INNE
9 %

WYDATKI

7 846 578,40 zł

Wydatki na oświatę

18 432 820,25 zł

Wydatki na pomoc społeczną

16 239 537,94 zł

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

5 875,61 zł

OŚWIATA I 
WYCHOWANIE

33%

POMOC 
SPOŁECZNA

28%
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FUNDUSZ SOŁECKI
W 2021 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.

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 złrefundowane przez budżet państwa. 2020 427 028,00 zł 386 412,05 zł 77 468,52 zł

2021 449 457,49 zł 406 627,79 zł 74 071,32 zł

0,00 zł

20 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł
WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
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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 2021 roku były finansowane ze Inwestycje realizowane w 2021 roku były finansowane ze 
środków zewnętrznych, jak i własnych.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo

Charakterystyka inwestycji:  

W ramach inwestycji wybudowano:
- kolektory grawitacyjne PVC o śr. 200 mm około 3.653,00 m,
- przyłącza kanalizacyjne PVC o śr. 160 mm około 868,00 m / 156 szt.,
- rurociąg ciśnieniowy PE o śr. 63 mm około 143,00 m,
- rurociąg ciśnieniowy PE o śr. 90 mm około 360,00 m,- rurociąg ciśnieniowy PE o śr. 90 mm około 360,00 m,
- rurociąg ciśnieniowy PE o śr. 110 mm około 3.774,00 m,
- przepompownie ścieków o śr. 1500 mm około 3 szt.
-przepompownie ścieków o śr. 800 mm około 4 szt.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej (długość sieci z przyłączami) wynosi 8798 m.

Koszt całkowity 4 259 624,23 zł 
Kwota dofinansowania: 2 836 352,90 zł z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 573 413,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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• Budowa świetlic wiejski wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach 
Dąbrowa i Gostkowo

Charakterystyka inwestycji: 

W ramach inwestycji wybudowano drewniane świetlice wiejskie w Dąbrowie i Gostkowie oraz zagospodarowano 
otoczenie wokół nich. 
Parametry każdej ze świetlic: 
- kubatura: 630,50 m3, 
- powierzchnia zabudowy: 130,00 m2, - powierzchnia zabudowy: 130,00 m2, 
- powierzchnia użytkowa: 119,50 m2.
W Dąbrowie zagospodarowano otoczenie poprzez utwardzenie nawierzchni i montaż placu zabaw. W Gostkowie 
zagospodarowano otoczenie poprzez utwardzenie nawierzchni.

Koszt całkowity: 785 885,23 zł
Kwota dofinansowania:  497 440,46 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w  ramach 
operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. 
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•Rozbudowa dróg gminnych w Miejskiej Górce, ul. Hubala i ul. Dworcowa

Rozbudowa drogi gminnej 

w Miejskiej Górce, ul. Hubala

•Charakterystyka inwestycji: 

•W ramach inwestycji rozbudowano 
odcinek o długości 0,187 km. Wykonano 

Rozbudowa drogi gminnej 

w Miejskiej Górce, ul. Dworcowa 

•Charakterystyka inwestycji: 

•W ramach inwestycji przebudowano 
odcinek o długości 0,274 km. Wykonano odcinek o długości 0,187 km. Wykonano 

nawierzchnię drogi z masy bitumicznej 
oraz chodnik, ścieżkę pieszo-
rowerową, zjazdy/wjazdy i miejsca 
postojowe z betonowej kostki brukowej.

•Koszt całkowity: 630 570,95 zł
•Kwota dofinansowania: 392 653,38 zł z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020  w  ramach operacji 
typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”

odcinek o długości 0,274 km. Wykonano 
nawierzchnię drogi z masy 
bitumicznej, nawierzchnię chodników i 
zjazdów/wjazdów z betonowej kostki 
brukowej oraz oznakowanie aktywne na 
przejściu dla pieszych.

•Koszt całkowity: 574 080,11 zł
•Kwota dofinansowania: 401 835,93 zł z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
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• Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Miejska Górka  – Dłoń, Oczkowice, Rozstępniewo

Przebudowa drogi 
w Dłoni

• wybudowano odcinek 
drogi o długości 0,840 km

• wykonano nawierzchnię z 
kruszywa kamiennego

Przebudowa drogi 
w Oczkowicach

• wybudowano odcinek 
drogi o długości 0,100 km

• wykonano dwa rzędy płyt 
drogowych, przestrzeń 
między płytami i po 

Przebudowa drogi 
w Rozstępniewie

• wybudowano odcinek 
drogi o długości 0,150 km

• wykonano nawierzchnię z 
betonowej kostki 
brukowejmiędzy płytami i po 

bokach wypełniono 
kruszywem kamiennym 

brukowej

Koszt całkowity: 358 865,52 zł
Kwota dofinansowania 246 250,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego
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•Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów 
w Dłoni i Piaskach

Charakterystyka inwestycji: 

W ramach inwestycji odnowiono, odtworzono 
i zagospodarowano stawy w Dłoni i Piaskach. 
Zakres rzeczowy obejmował roboty ziemne (m. 
in. pompowanie wody, usunięcie z dna stawów 
porostów, wykonanie opasek z kiszek 
faszynowych, wydobycie urobku z dna stawów faszynowych, wydobycie urobku z dna stawów 
i jego wywóz, plantowanie skarp, obsianie 
skarp i terenu wokół stawów) oraz zakup i 
montaż sprzętu wypoczynkowego (ław 
drewnianych).

Koszt całkowity: 93 584,11 zł
Kwota dofinansowania: 59 547,00 zł z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020  w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” . 
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Budowa chodnika w Kołaczkowicach

• Wybudowano chodnik z betonowej kostki 
brukowej na powierzchni 1.072,00 m2

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa 
sieci wodociągowej w części Sobiałkowa

• Wybudowano kanalizację sanitarną z rur PVC o śr. 
200 mm (781,00 m) brukowej na powierzchni 1.072,00 m2

• Koszt całkowity 98 321,59 zł
200 mm (781,00 m) 
i przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC o śr. 160 mm 
(93,00 m / 15 szt.) oraz przebudowano (51,00 m) i 
wybudowano (34,00 m) sieć wodociągową z rur o 
śr. 160 mm

• Koszt całkowity: 499 334,72 zł
• Kwota dofinansowania: 254 869,00 zł z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
w  ramach operacji typu „Gospodarka wodno-
ściekowa”
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• Gmina Miejska Górka w 2021 roku była organem 
prowadzącym dla 5 placówek oświatowych: 

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

EDUKACJA
LICZBA DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH –

stan na 30 września 2021 r. 

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 2021 r. 
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BUDŻET OŚWIATOWY

Subwencja oświatowa

12 905 964,00 zł

Dotacja celowa do wychowania przedszkolnego

dotacja
podręcznikowa; 

0,6 %

środki własne
gminy; 
25,75 %

dotacja celowa 
do wychowania 
przedszkolnego ; 

2,07 %

382 460,00 zł

Dotacja podręcznikowa

110 092,63 zł

Środki własne gminy

4 746 575,62 zł

środki z UE i 
budżetu 
państwa; 

1,56 %

subwencja; 
70,02 %



Gmina Miejska Górka Raport o stanie gminy

Pozostałe 
wydatki

4 366 429,51 zł

Branżowa 
Szkoła I Stopnia
1 269 469,54 zł

Przedszkola
2 515 127,60 zł

WYDATKI OŚWIATOWE

Szkoły 
podstawowe

8 802 642,48 zł

LO
1 478 161,12 zł

Razem: subwencja + dotacje 13 398 516,00 zł

Razem: wydatki wykonane za 2021 r. 18 431 820,25 zł
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REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 
I UNII EUROPEJSKIEJ

La
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zł
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ci Misją projektu jest stworzenie 
nowoczesnej szkoły poprzez budowanie 
kompetencji kluczowych i technicznych 
wśród uczniów, z wykorzystaniem 
nowoczesnego wyposażenia.
W ramach programu szkoły otrzymały z 
budżetu państwa środki finansowe na 
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ę

W ramach tego przedsięwzięcia gmina 
otrzymała wsparcie na realizację zadań 
mających na celu uatrakcyjnienie procesu 
edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
poznawanie historycznych miejsc w 
Polsce, naszego środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 
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ci

budżetu państwa środki finansowe na 
zakup sprzętu tj.: drukarek  
3D, mikrokontrolerów z czujnikami i 
akcesoriami, lutownic, stacji lutowniczych
z gorącym powietrzem, mikroportów z 
akcesoriami, aparatów fotograficznych z 
akcesoriami i innych. 
Całkowita wartość przekazanych środków 
zamknęła się w kwocie 255 000,00 zł (bez 
konieczności wnoszenia wkładu własnego). 

Po
zn

aj
 P

ol
sk

ę

przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 
historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Środki przyznane przez Ministra w formie 
dotacji celowej zostały przekazane na 
dofinansowanie wycieczek szkolnych dla 
klas I-VIII szkół podstawowych z naszej 
gminy. 
Kwota otrzymanego dofinansowania 
wyniosła: 31 728,00 zł
Wkład własny stanowi: 13 207,00 zł
Wartość całkowita:  44 935,00 zł
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POLITYKA SPOŁECZNA

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

Powody przyznania pomocy w 2021 r. 
w Gminie Miejska Górka

Powód Liczba rodzin

Długotrwała choroba 43

Niepełnosprawność 38

Bezrobocie 31 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. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce wspiera osoby, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2021 r. najczęściej
z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z
niepełnosprawnością.
Aby uzyskać pomoc ze strony OPS rodzina lub osoba
ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie
przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie
może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi
wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w
ustawie o pomocy społecznej.

Bezrobocie 31

Ubóstwo 6

Bezdomność 3

Potrzeba ochrony macierzyństwa 3

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

3

Alkoholizm 1

Trudność w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu 
karnego

1
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach 
bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

628 535,02 zł

• Wyszczególnienie:

Ochotnicze Straże Pożarne

• Na terenie Gminy Miejska Górka działa 10
jednostek Ochotniczych Straży 

• Komendy Wojewódzkie Policji – 30 000,00 
zł

• Ochotnicze Straże Pożarne – 597 187,37 zł
• Zarządzanie kryzysowe – 1 347,65 zł

jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, w których łączna ilość osób 
przeszkolonych i zdolnych do udziału w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 100. 
8 jednostek posiada pełną zdolność do 
podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. 
OSP Miejska Górka oraz OSP Sobiałkowo 
są włączone w struktury Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Każda z 
jednostek ma zapewnione miejsca do 
przechowywania sprzętu 
ratowniczego, odzieży oraz garaże na 
samochody. 
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W Gminie Miejska Górka kultura i sport są ze sobą
powiązane, a to za sprawą samorządowej instytucji kultury -
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej
Górce.
Celem statutowym OKSiAL jest upowszechnianie i chronienie
kultury, jak również pozyskiwanie i przygotowywanie
społeczeństwa do współtworzenia jej wartości oraz
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jedną z form
działalności instytucji jest edukacja artystyczna

Kalendarium wydarzeń kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych w 2021 roku

„NA SPORTOWO Z JANEM PAWŁEM II”

RAJD ROWEROWY DOOKOŁA GMINY MIEJSKA GÓRKA

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

KULTURA I SPORT

działalności instytucji jest edukacja artystyczna
dzieci, młodzieży i dorosłych.

OKSiAL podejmuje również działania polegające na
upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
osób dorosłych. Jest organizatorem imprez, które zwiększają
aktywność fizyczną oraz świadomość potrzeby aktywności
ruchowej w każdym wieku. Ponadto zarządza obiektami
sportowymi funkcjonującymi na terenie gminy oraz jest
administratorem nowo wybudowanej hali widowiskowo –
sportowej w Miejskiej Górce.

II BIEG GÓRKÓW

III OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO „MIEJSKA GÓRKA 
CUP”

MUZYCZNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKARSKI

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
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L.p. Numer Uchwały Uchwała w sprawie Wykonanie

1. XXIV/146/21 
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejska Górka na lata 2021-2027 wykonana

2.
XXIV/147/21

z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na 

rok 2021
Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 

poz. 2330
wykonana

3.
XXIV/148/21

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 1279

REALIZACJA UCHWAŁ

3. z dnia 28 stycznia 2021 r. bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejska Górka na rok 2021”

poz. 1279
wykonana

4. XXIV/149/21
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2021 – 2023 

obowiązująca

5.
XXV/150/21

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – Dąbrocznia, obręb 
Miejska Górka

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 3324

obowiązuje

6. XXV/151/20
z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 

Gostkowo, Gmina Miejska Górka
Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 

poz. 3323
obowiązuje

7.
XXV/152/20

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Miejska Górka 

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r.
poz. 2529

obowiązuje
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L.p. Numer Uchwały Uchwała w sprawie Wykonanie

8.
XXV/153/21 

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych
Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 

poz. 2514
obowiązuje

9. XXV/154/21/
z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych
Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 

poz. 3227
unieważniona

10.
XXV/155/21

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji wykonana

10. z dnia 11 marca 2021 r. 

11.
XXV/156/21

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji wykonana

12.
XXV/157/21

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji wykonana

13.
XXV/158/21

z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji wykonana

14. XXVI/159/21
z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 – 2027 

wykonana

15. XXVI/160/21
z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
wykonana
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L.p. Numer Uchwały Uchwała w sprawie Wykonanie

16.
XXVI/161/21

z dnia 12 maja 2021 r. 
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021 - 2025
obowiązuje

17.
XXVI/162/21

z dnia 12 maja 2021 r. 
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

wykonana

18.
XXVI/163/21

z dnia 12 maja 2021 r. 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 4620

unieważniona w części

XXVI/164/21 w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie ze zwolnień Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
19.

XXVI/164/21
z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie ze zwolnień 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży 

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 4154
wykonana

20.
XXVI/165/21

z dnia 12 maja 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

wypłaconego członkom OSO za udział w działaniach
ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 4155
wykonana

21.
XXVI/166/21

z dnia 12 maja 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami 
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

Pożytku Publicznego za 2020 rok

wykonana

22.
XXVI/167/21

z dnia 12 maja 2021 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Miejska Górka do 

Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich wykonana
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23.
XXVI/168/21

z dnia 12 maja 2021 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Miejska Górka do 

Stowarzyszenia „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi” wykonana

24.
XXVII/169/21

z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki 

wotum zaufania
wykonana

25.
XXVII/170/21

z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 
wykonana

XXVII/171/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonana
26.

XXVII/171/21
z dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok 

wykonana

27.
XXVII/172/21

z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miejska Górka

wykonana

28.
XXVII/173/21

z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości

wykonana

29. XXVII/174/21
z dnia 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii 
Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części 

nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntu 957 położonej 
w Miejskiej Górce 

wykonana

30.
XXVII/175/21

z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022
Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 

poz. 5038
obowiązuje
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31.
XXVIII/176/21

z dnia 29 czerwca 2021 r. 
w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 - 2027
wykonana

32.
XXVIII/177/21

z dnia 29 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wykonana

33.
XXVIII/178/21

z dnia 29 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Rawickiemu
wykonana

XXVIII/179/21
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia 

z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu wykonana
34.

XXVIII/179/21
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia 
z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu 

Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na 
zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z 

terenu Gminy Miejska Górka

wykonana

35. XXVIII/180/21
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez  
Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego 

powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego 
z realizacją zadań pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w 

Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2021/2022”

wykonana

36.
XIX/181/21

z dnia 29 lipca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wykonana

37. XIX/182/21
z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 6354

obowiązuje
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38 .
XIX/183/21

z dnia 29 lipca 2021 r. 
w sprawie przyjęcie projektu „Regulaminu dostarczania i 

odprowadzania ścieków” na terenie Gminy M. Górka 
wykonana

39.
XXX/184/21

z dnia 15 września 2021 r. 
w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych 

Gminy Miejska Górka
Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 

poz. 7016
obowiązuje

40.
XXX/185/21

z dnia 15 września 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miejska 

Górka

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 7017

obowiązuje

L.p. Numer Uchwały Uchwała w sprawie Wykonanie

Górka obowiązuje

41.
XXX/186/21

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej
Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany 

systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne 
źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy M. Górka

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 7018

obowiązuje

42.
XXX/187/21

z dnia 15 września 2021 r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i 

ustalenia ich przebiegu
Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 

poz. 7019
wykonana

43.
XXXI/188/21

z dnia 6 października 2021 r. 
w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 - 2027
wykonana

44.
XXXI/189/21

z dnia 6 października 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wykonana
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45.
XXXI/190/21

z dnia 6 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

wykonana

46.
XXXI/191/21

z dnia 6 października 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej 

wykonana

48.
XXXII/193/21

z dnia 26 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi wykonana

L.p. Numer Uchwały Uchwała w sprawie Wykonanie

48. z dnia 26 października 2021 r. planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 
Zakrzewo 

wykonana

49.
XXXII/194/21

z dnia 26 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 

Dąbrowa 
wykonana

50.
XXXII/195/21

z dnia 26 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 

Sobiałkowo
wykonana

51.
XXXII/196/21

z dnia 26 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  
Miejskiej Górki 

wykonana

52.
XXXII/197/21

z dnia 26 października 2021 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w 

zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
wykonana
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53. XXXII/198/21
z dnia 26 października 2021 r. 

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 2022 

wykonana

54. XXXII/199/21
z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 
powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów

Prawnych XML

Dz. U. Woj. Wlkp z 2021r. 
poz. 8807

unieważnionaPrawnych XML unieważniona

55. XXXIII/200/21
z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 - 2027

wykonana

56. XXXIII/201/21
z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wykonana

57. XXXIV/202/21
z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021 - 2027 wykonana

58. XXXIV/203/21
z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wykonana

59. 
XXXIV/204/21

z dnia 8 grudnia 2021 r. 
w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac 

społecznie użytecznych na 2022 rok 
obowiązuje

60.
XXXV/205/21

z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wykonana
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61. XXXV/206/21
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miejskiej Górki

wykonana

62. 
XXXV/207/21

z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z 

tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady 
Miejskiej w Miejskiej Górce 

wykonana

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z 
63. XXXV/208/21

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z 
tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Miejska Górka

wykonana

64.
XXXV/209/21

z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

obowiązuje

65. XXXV/210/21
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 
na rok 2022 wykonana

66. XXXV/211/21
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Miejskiej w Miejskiej Górce

wykonana
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