RAPORT O STANIE GMINY
ŚWIĘCIECHOWA
ZA ROK 2019
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I. Uwagi ogólne
Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt/Burmistrz/Prezydent co roku, do dnia
31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta/Burmistrza/Prezydenta w roku
poprzednim, w szczególności przedstawia realizację polityk, programów, strategii
i uchwał rady gminy, a także budżetu obywatelskiego.
Raport prezentowany jest podczas sesji absolutoryjnej rady gminy i ma charakter
publiczny, gdyż w debacie nad nim mają prawo uczestniczyć również mieszkańcy
gminy. Raport zatem adresowany jest nie tylko do radnych, ale także
do mieszkańców, stąd stanowić powinien swoiste kompendium wiedzy o samorządzie
i działalności jego organów, w szczególności Wójta/Burmistrza/Prezydenta.
Realizując ustawowy obowiązek, Wójt Gminy Święciechowa przedstawia Radzie
Gminy Święciechowa Raport o stanie Gminy Święciechowa za rok 2019,
który w sposób kompleksowy opisuje sytuację gminy oraz stanowi sprawozdanie
z działalności Wójta. Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami
określonymi w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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II.

Sprawozdanie
z
działalności
Święciechowa w roku 2019

1. Wójt Gminy Święcichowa przedstawia
wydarzenia z działalności Gminy w 2019.

Wójta

chronologicznie

Gminy

najważniejsze

1) Styczeń 2019:
a) spotkanie z przedstawicielem firmy zewnętrznej dotyczące przygotowania
koncepcji zagospodarowania ścieków w nieobjętych kanalizacją
sołectwach,
b) udział w spotkaniu w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu,
którego celem było umożliwienie Gminie przejęcia działki w miejscowości
Długie Nowe na cele publiczne,
c) spotkania z dyrektorem Samorządowego Ośrodku Kultury oraz
z dyrektorami Szkół i Przedszkola w sprawie przygotowania propozycji
zajęć dla uczniów w czasie ferii zimowych,
d) Udział w spotkaniu z prezesem Zakładu Usług Wodnych we Wschowie
w sprawie rozwiązania problemu deficytu wody na ujęciu w Święciechowie,
e) spotkania z kierownikami Centrum Usług Wspólnych i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Święciechowie w sprawie ustalenia planów i zadań
do realizacji w roku 2019 przez ww. jednostki,
f) udział w spotkaniu Radnych Rady Gminy z przedstawicielami firmy Tergo
Power,
g) udział w krótkim spotkaniu słowno – muzycznym wyrażającym sprzeciw
wobec agresji, przemocy i nietolerancji na Święciechowskim Rynku,
h) udział w spotkaniu nt. nowych zapisów prawnych dotyczących działalności
Kół Gospodyń Wiejskich;
2) Luty 2019:
a)
b)
c)
d)
e)

podpisanie umowy na budowę boiska w Długiem Starem,
udział w naradzie podsumowującej działalność KMPSP w Lesznie,
spotkanie z przedstawicielem Leszczyńskiej Izby Gospodarczej,
udział w spotkaniu z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
spotkanie z przedstawicielem Centrum Biznesu w Lesznie;

3) Marzec 2019:
a) udział w spotkaniu z mieszkańcami nieruchomości Szkoły Podstawowej
w Długiem Starem związane z zagospodarowaniem działki po dawnym
budynku przedszkolnym,
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b) udział w konferencji zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP
w Bielinku, pn: ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich’’,
c) udział w XVIII Finale Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku w Poznaniu,
d) spotkanie z kierownikiem budowy firmy Mota – Engil dot. przywrócenia
dróg wykorzystywanych przez ww. firmę do stanu z przed budowy drogi
S-5,
e) spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. ,
f) spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Karczma Borowa dot. przejęcia
dróg i umożliwienia mieszkańcom gminy dojazdu do swoich posesji,
g) wizyta w żłobku celem zapoznania potrzeb związanych z zakupem
wyposażenia takiego obiektu,
h) spotkanie z przedstawicielami Spółki ,,Lotnisko Leszno’’ dot. planów spółki
związanych z funkcjonowaniem lotniska w Strzyżewicach,
i) podpisanie aktu notarialnego dot. przekazania gminie planowanej
do wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminnej drodze
przez prywatnego inwestora,
j) spotkanie z Prezesem Spółki Gazowniczej w Poznaniu dot. rozbudowy sieci
gazowej na terenie Gminy Święciechowa,
k) udział w konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Zespół ARiMR
w Lesznie, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego pn. ,,Wspólnie
dla Wielkopolskiej wsi” w Wilkowicach;
4) Kwiecień 2019:
a) udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Zawodową
w Lesznie,
b) spotkanie z wykonawcą drogi ul. Kolejowej w Lasocicach,
c) spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego nr 2 Szarak i rolnikami
z Lasocic i Przybyszewa w sprawie szkód łowieckich,
d) podpisanie umowy na prace związane z przebudową hangaru na sprzęt
wodny i utwardzeniem dojazdu do budynku socjalno – administracyjnego
na plaży w Gołanicach,
e) spotkanie z właścicielami działek rolnych położonych w obszarze 2PU
projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Święciechowie,
f) podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku
byłego przedszkola w Niechłodzie,
g) udział w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa Wielkopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego;
5) Maj 2019:
a) udział w Forum Innowacyjnej energetyki ENERGINN Z.O w Poznaniu,
b) spotkanie w sprawie fermy fotowoltaicznej w Trzebinach,
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c) podpisanie umowy na przebudowę byłej siedziby przedszkola na żłobek
w Święciechowie,
d) podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki przemysłowej,
e) udział w postępowaniu sądowym dot. dochodzenia roszczeń
za wydzierżawienie gruntów;
6) Czerwiec 2019:
a) spotkanie z ks. proboszczem z Lasocic oraz sołtysem Lasocic w sprawie
przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
pod cmentarz,
b) spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju
w sprawie projektu Senior oraz strategii rozwoju gminy,
c) udział w spotkaniu z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego , Skarbnikiem,
Sekretarzem Powiatu oraz kierownikiem ZDP w sprawie inwestycji
powiatowych na terenie gminy Świeciechowa,
d) podpisanie umowy na budowę drogi – ulica Krótkiej w Przybyszewie,
e) podpisanie umowy na wykonanie zadania przeniesienia Sali Wiejskiej
w Trzebinach;
7) Lipiec 2019:
a) spotkanie z przedstawicielem firmy z branży fotowoltaicznej w sprawie
stworzenia klastra,
b) udział w podpisaniu porozumienia w sprawie „Programu Czyste Powietrze”
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,
c) Spotkanie z projektantem przebudowy drogi ul. Szkolnej w Lasocicach;
8) Sierpień 2019:
a) podpisanie umowy na wykonanie drogi dojazdowej do pól w Henrykowie,
b) podpisanie umowy na wymianę świetlików w Szkole Podstawowej
w Długiem Starem,
c) podpisanie umowy na budowę drugiej części ul. Krótkiej w Przybyszewie,
d) udział w uroczystości otwarcia Mistrzostw Polski w Szybownictwie,
e) udział w zakończeniu programu „Cyfrowy senior”,
f) udział w spotkaniu w sprawie przebiegu ścieżek rowerowych wzdłuż drogi
ekspresowej S-5 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych,
g) udział w spotkaniu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
po dokonanej kontroli sprawdzającej dokumentację i wykonanie obiektu
na plaży w Gołanicach,
h) podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej
w Święciechowie;
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9) Wrzesień 2019:
a) spotkanie ze Starostą Leszczyńskim i Skarbnikiem Powiatu w sprawie
przebudowy drogi powiatowej – ul. Leszczyńskiej,
b) spotkanie i podpisanie porozumienia z przedstawicielami PGNiG Obrót
Detaliczny Sp. z o.o. dot. ograniczania niskiej emisji na terenie gminy,
c) udział w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy
Święciechowa,
d) udział w Kongresie Związku Gmin Wiejskich RP;
10) Październik 2019:
a) spotkanie z komendantem Powiatowym Policji dotyczącym funkcjonowania
rewiru dzielnicowych w Święciechowie,
b) Spotkanie z Dyrektorem MZK Leszno w sprawie uruchomienia dodatkowych
kursów autobusów,
c) podpisanie umowy na przebudowę drogi - ulicy Nowej w Długiem Starem,
d) spotkanie z przedstawicielem PKP w sprawie przejazdu kolejowego
w Lasocicach,
e) spotkanie z właścicielem nieruchomości gruntowych w Gołanicach
w sprawie wygospodarowania działki pod parking na potrzeby
funkcjonowania plaży,
f) podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej ulicy Leszczyńskiej
i Śmigielskiej w Święciechowie;
11) Listopad 2019:
a) udział w spotkaniu przedstawicieli ENEA i LFP w sprawie budowy stacji
GPZ,
b) spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Leszno w sprawie planów
przestrzennego zagospodarowania,
c) udział w spotkaniu z Prezesem MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie w sprawie
planowanych inwestycji na terenie gminy,
d) udział w spotkaniu z rolnikami naszej gminy w sprawie ASF,
e) udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w sprawie współdziałania w rozwoju stref
przemysłowych na terenie Województwa Wielkopolskiego;
12) Grudzień 2019:
a) udział w spotkaniu z przedstawicielem PKP PLK w sprawie zakupu osiewki
torowej,
b) udział w spotkaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie ASF,
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c) podpisanie umowy na wybudowanie drogi - ul. Produkcyjnej
w Święciechowie,
d) spotkanie z dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa oraz Wydziału
Finansów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem
uruchomienia płatności z Funduszu Dróg Lokalnych na budowę drogi
ul. Produkcyjnej w Święciechowie.
2. W 2019 r. Wójt Gminy Święciechowa brał udział w licznych spotkaniach:
1) z przedstawicielami GDDKiA dotyczących:
a) ustawienia dodatkowych ekranów zmniejszających uciążliwości związane
z hałasem generowanym przez drogę S-5 w szczególności w miejscowości
Święciechowa i Henrykowo,
b) prawidłowego oznakowania ronda zlokalizowanego między Lesznem,
a Święciechową w taki sposób, by przekierować ruch do Włoszakowic
na wybudowaną obwodnicę Święciechowy,
c) budowy ścieżki rowerowej od granic miasta Leszna do granic
Województwa Wielkopolskiego,
d) przebudowy skrzyżowania w Lasocicach,
e) poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Długiem Nowem,
f) pozyskania kory asfaltowej;
2) z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
dot. możliwości udzielenia dotacji dla placówki z budżetu gminy
Święciechowa;
3) z Prezesem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie i gminy i całego związku;
4) z architektem i urbanistą dotyczących
przestrzennego Gminy Święciechowa;

planów

zagospodarowania

5) w radach budowy inwestycji realizowanych na terenie gminy;
6) z wójtami i burmistrzami
Leszczyńskiego;

gmin

ościennych

i

Starostą

Powiatu

7) z mieszkańcami, z którymi w ramach inicjatyw lokalnych Gmina wykonuje
inwestycje na swoim terenie;
8) z przedstawicielami gmin partnerskich z Niemiec, Francji i Chorwacji
w ramach międzynarodowej współpracy gmin;
9) z mieszkańcami Gminy w ramach wiosennych i jesiennych zebrań
wiejskich;
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10) z Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Święciechowa;
11) z sołtysami Gminy Święciechowa.
Ponadto Wójt Gminy Święciechowa brał udział w uroczystościach, festynach
i wydarzeniach zgodnie z kalendarzem wszystkich wydarzeń i imprez planowanych
w Gminie, w uroczystościach i świętach państwowych oraz w spotkaniach w ramach
współpracy zagranicznej, w posiedzeniach związków, spółek i stowarzyszeń, których
członkiem jest Gmina Święciechowa.

III. Realizacja strategii, polityk i programów
W 2019 r. w Gminie Święciechowa realizowane były następujące strategie, polityki
i programy:
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2019,
2. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa na lata 2018 –
2020,
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Święciechowa na 2019 r.
4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
5. Program rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2017 – 2023,
6. Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Święciechowa,
7. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa
na lata 2017-2021,
8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024,
9. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Święciechowa na lata 2018 – 2032,
10. Strategia Rozwoju Gminy Święciechowa,
11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Święciechowa
na lata 2014 – 2024,
12. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za 2019 r.
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13. Plan Urządzania Lasów Gminnych położonych w obrębach: Długie Nowe,
Gołanice, Lasocice, Strzyżewice, Święciechowa, Trzebiny na okres od
01.01.2013r. - do 31.12.2022 r.
14. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Święciechowa.
15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2019.
16. Roczny Program Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok.
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2019
Niniejszy program realizowany jest w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Święciechowa na lata 2014-2024". Program został przyjęty
uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XXXVII/289/2017 z dnia 21 grudnia 2017
roku. Zasadniczym celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
oraz podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę
ofiar przemocy, jak na edukowanie osób stosujących przemoc, korygowanie
agresywnych zachowań i postaw.
Cele szczegółowe programu określono jako:
1) wspieranie i pomoc rodzinom dotkniętych przemocą w rodzinie,
2) zwiększenie kompetencji służb społecznych,
3) podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy
w rodzinie.
W roku 2019 zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2019 zostały zrealizowane
poprzez:
1) diagnozę i monitoring skali zjawiska przemocy w rodzinie,
2) udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom dotkniętym

przemocą,
3) udzielanie wsparcia poprzez pracę socjalną,
4) udzielanie informacji o instytucjach oraz możliwościach uzyskania pomocy,
5) prowadzenie

poradnictwa
przemocy w rodzinie,

i

interwencji

w

zakresie

przeciwdziałania

6) podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami

działającymi na rzecz dotkniętych problemami alkoholowymi, przemocy
w rodzinie, narkomanii,
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7) podnoszenie kompetencji przedstawicieli różnych grup zawodowych
zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8) rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o programach
profilaktycznych i korekcyjno–edukacyjnych,
9) kolportaż materiałów informacyjnych.
Program realizowany jest na terenie Gminy za pośrednictwem Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, dla których przewodnim celem jest
realizacja zdań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, jak również integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa na
lata 2018 – 2020
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa na lata 2018 – 2020
został przyjęty uchwałą Nr XL/311/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 1 marca
2018 r. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciechowie we współpracy z Urzędem Gminy, Policją, Gminną Komisją
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Służbą Zdrowia, placówkami
oświatowymi i pedagogami, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Sądem
Rejonowym w Świeciechowie. Ponadto niniejszy program realizowany jest
w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Święciechowa
na lata 2014-2024".
Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz tworzenie warunków
sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu.
Cele szczegółowe programu określono jako:
1) udzielanie świadczeń pomocy społecznej rodzinom znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej, które własnym staraniem nie
są w stanie sami pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości,
2) zapewnienie pomocy dla rodzin,
3) wzrost kompetencji i wzmocnienie współpracy służb, instytucji, organizacji
pozarządowych na rzecz dziecka i rodziny.
W roku 2019 zadania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa
na lata 2018 – 2020 zostały zrealizowane poprzez:
1) dożywianie dzieci w szkole,
2) pomoc na zakup podręczników szkolnych,
3) podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej do rodziny biologicznej,
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4) aktywizacje zawodowa rodzin z problemem długotrwałego bezrobocia,
5) zapewnienie wsparcia asystenta rodziny rodzinom przeżywającym trudności
opiekuńczo – wychowawcze,
6) systematyczne monitorowanie rodzin dysfunkcyjnych przez pracowników
socjalnych, asystenta rodziny oraz innych instytucji, z którymi rodzina ma
kontakt,
7) umożliwienie korzystania ze specjalistycznego wsparcia psychologicznego,
terapeutycznego i prawnego na rzecz rodzin potrzebujących takiego
wsparcia poprzez współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lesznie oraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie,
8) umożliwienie dzieciom
terapeutycznym,

uczestnictwa

w

zajęciach

o

charakterze

9) umożliwienie doskonalenia umiejętności pracowników socjalnych, asystenta
rodziny poprzez udział w szkoleniach i warsztatach,
10)współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

3. Gminny
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Alkoholowych w Gminie Święciechowa na 2018 r.
3.1.

Problemów

Uwagi ogóle

Program realizowany był w ramach Strategii Rozwiązywania
Społecznych Gminy Święciechowa na lata 2014-2024.

Problemów

Główną jednostką realizującą zadania Programu była Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), powołana Zarządzeniem Wójta
Gminy Święciechowa Nr 0050/40/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Poza GKRPA
na terenie Gminy Święciechowa w swoich działaniach program realizowały
następujące podmioty:
1) Zespół Dzielnicowych w Święciechowie,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Święciechowie,
5) placówki oświatowe,
6) parafie,
7) Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.
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3.2.

Uwagi szczegółowe – misja, cele i zadania gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku
2019

W ramach analizowanego programu Gmina Święciechowa w roku 2019 r.
realizowała:
1) cel strategiczny I – zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia
i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, w ramach którego
wykonywane były cele szczegółowe, jak:
a) ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach
terapeutycznych,
b) organizowanie
warunków
pierwszego
uzależnionych i współuzależnionych,

kontaktu

dla

osób

2) cel strategiczny II – udzielenie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a przede wszystkim
ochrony przed przemocą w rodzinie, w ramach którego wykonywane były
cele szczegółowe, jak:
a) rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez
współpracę
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Święciechowa,
b) cele programu terapeutycznego:
- rozwojowe,
- edukacyjne,
- terapeutyczne;
3) cel strategiczny III – organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w ramach którego wykonywane były
cele szczegółowe, jak:
a) wdrażanie różnorodnych form programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży zapobiegających używania alkoholu i substancji
psychoaktywnych,
b) wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną
w organizowaniu
różnorodnych
form
pracy
profilaktycznej,
opiekuńczo-wychowawczej,
edukacyjnej
i
aktywizującej,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
c) rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów
związanych
z
używaniem
alkoholu
poprzez
prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej
problemów alkoholowych,
4) cel strategiczny IV – wspomaganie organizacji i instytucji działających
na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach
którego wykonywane były cele szczegółowe, jak:
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a) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom
fizycznym w realizacji zadań i programów z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W roku 2019 Gmina Święciechowa w celu realizacji zadań analizowanego programu
przeznaczyła na:
1) opiekunów prowadzących zajęcia terapeutyczne z dziećmi na terenie
miejscowości: Święciechowa, Lasocice, Henrykowo, Niechłód – kwotę
24.112,50 zł,
2) wyżywienie podczas zajęć terapeutycznych oraz przygotowanie paczek
świątecznych – kwotę 6.248,27 zł,
3) wyjazdy integracyjne dla dzieci uczęszczających na zajęcia terapeutyczne –
kwotę 4.067,43 zł,
4) artykuły papiernicze do przeprowadzenia zajęć – kwotę 5.147,58 zł,
5) materiały, warsztaty oraz spektakle dotyczące profilaktyki i uzależnień dla
Szkół Podstawowych w Święciechowie, Długiem Starem oraz Lasocicach –
kwotę 15.950,00 zł,
6) szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy
Święciechowa oraz
szkolenie
Przewodniczącej
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwotę 6.300,00 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przekazanych
je środków finansowych, przekazała je na:
1) dyżur w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu
w wysokości – kwotę 5.880,00 zł,
2) opinię biegłego w zakresie badania psychologicznego oraz psychiatrycznego
na zlecenie GKRPA – kwotę 3.600,00 zł,
3) opłatę sądową od wniosku o wydanie postanowienia do leczenia
odwykowego i objęcia nadzorem kuratora – kwotę 400,00 zł.
W 2019 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
10 wniosków o wszczęcie postępowania.
4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Omawiany program realizowany był w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Święciechowa na lata 2014-2024.
Źródłem finansowania zadań ujętych w gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomani były wyodrębnione w budżecie Gminy środki finansowe uzyskane
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
realizowane były wytyczne zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
narodowym programie zdrowia. Gmina Święciechowa w 2019 r. w ramach
programu wyznaczyła następujące cele:
1) upowszechnienie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie
można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych
sytuacjach życiowych (informator, ulotki),
2) organizowanie wywiadów środowiskowych, socjalnych, interwencji
rodzinnych oraz współpracy z rodzinami w miejscu zamieszkania,
3) upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii w szkołach, świetlicach,
imprezach kulturalnych itp.,
4) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych zwiększających
kompetencje w zakresie przeciwdziałania narkomanii i pomocy
psychologicznej,
5) podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi
się pomocą psychologiczną, socjalną, prawną, interwencją w kryzysie,
profilaktyką, terapią – spoza terenu Gminy Święciechowa,
6) inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne, sport i rekreację –
stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych - rozwojowych, rekreacyjnych,
edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych w szkołach i innych
placówkach,
7) zaplanowanie i zlecenie realizacji programów i zajęć informacyjnoedukacyjnych wczesnej interwencji na wszystkich poziomach szkół oraz ich
monitorowanie (dla dzieci, młodzieży oraz rodziców).
W roku 2019 w Budżecie Gminy Święciechowa zaplanowano 6.000 zł
na przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy. Środki finansowe zostały w pełni
przeznaczone na:
1) Warsztaty profilaktyki narkotykowej dla uczniów Szkół Podstawowych
z Długiem Starem, Lasocic oraz Święciechowy – kwota 4.000,00 zł,
2) Zakup ulotek/materiałów profilaktycznych
od narkotyków i dopalaczy – 2.000,00 zł.

dotyczących

uzależnień

5. Program rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2017 – 2023
Głównymi celami Programu rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 20172023 w Gminie Święciechowa są:
1) akcja edukacyjna – jak skutecznie przeciwdziałać powstawaniu smogu,
2) utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców,
3) remont dachu w Szkole Podstawowej w Długiem Starem,
4) centrum integracji społecznej młodzieży i osób starszych,
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5) utworzenie żłobka oraz sal dziennego pobytu dla seniorów,
6) usuwanie azbestu z obszaru rewitalizacji,
W roku 2019 Gmina Święciechowa w ramach programu rewitalizacja dla Gminy
Święciechowa realizowała:
a) prowadzenie i wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej podejmowane
przez różne instytucje i organizacje:
- uczestnictwo w konkursie grantowym „Z kujawskim pomagamy pszczołom”;
- ENEA Operator zgłosiła gminę do konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”;
- zamontowano czujnik jakości powietrza na Rynku w Święciechowie.
b) zapewnienie dostępu do informacji, wzrost świadomości ekologicznej:
- zaproszono szkoły z terenu gminy do udziału w konkursie ekologicznym dla dzieci i
młodzieży Pt. ‘Cztery pory roku z OZE” organizowanym przez Marszałka woj.
Wielkopolskiego;
- wśród mieszkańców rozdysponowane zostały ulotki informujące o tzw. rządowym
programie czyste powietrze;
c) prowadzenie działań informacyjnych i promowanie programów na stronie
internetowej gminy:
- „Jakość powietrza to jakość życia”;
- „Ocieplam dom i walczę ze smogiem”;
- „Czyszczone kominy to mniejszy smog”;
- realizacja programu „Czyste powietrze”.
d) w 2019 r. na terenie parku utworzono Otwartą Strefę Aktywności składającą się
z trzech części – strefa relaksu, siłownia plenerowa i placu zabaw (OSA –
dofinansowanie 50 000 zł z MSiT),
e) wykonano zadanie „Wymiana świetlików na budynku szkolnym w miejscowości
Długie Stare”.
Zadanie swym zakresem obejmowało następujące roboty: - demontaż i utylizację
świetlików dachowych nad pomieszczeniami dydaktycznymi na I piętrze i nad
holem na II piętrze;
- docieplenie ścian attyk na których wspierają się świetliki; - wymianę obróbek
blacharskich oraz orynnowania;
- wykonanie nowych świetlików dachowych i zadaszeń nad wejściami,
f)

zrealizowano zadanie pn. „Budowę boiska przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Długie Stare”. Zadanie swym zakresem obejmowało budowę
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boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych - boisko do koszykówki, piłki
ręcznej i siatkówki oraz bieżni przylegającej do boiska o szerokości 1,50 m,
g) w marcu 2019 r. ogłoszono przetarg na „Adaptację budynku byłego Przedszkola
w Święciechowie na potrzeby klubu dziecięcego i klubu seniora”.
W ramach zadania utworzono pierwszy w Gminie Klub dziecięcy i Klub „Senior+”.
Prace budowlane zakończyły się w grudniu.
h) Gmina oferuje dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych. W 2019 roku
udzielono dotacji na łączną kwotę 23 909,13 zł i usunięto 26,55Mg azbestu.
6. Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Święciechowa
Podmiotem formułującym gminny program opieki nad zabytkami jest samorząd
gminy. Realizacja programu odbywa się poprzez zespół działań władz gminy na
rzecz osiągnięcia celów w nim przyjętych. Samorząd ma oddziaływać na różne
podmioty związane z obiektami zabytkowymi, w tym również na mieszkańców
gminy w dla realizacji zamierzonych celów.
Głównymi celami wyznaczonymi dla realizacji programu opieki nad zabytkami dla
Gminy Święciechowa są:
1) środki własne zatwierdzone uchwałą Rady Gminy,
2) uzyskanie poparcia lokalnej społeczności dla programu poprzez sprawną
komunikację,
3) edukacja i tworzenie świadomości potrzeby istnienia i ochrony dziedzictwa
kulturowego w lokalnej społeczności,
4) współpraca z organizacjami społecznymi,
5) gromadzenie stale aktualizowanej wiedzy o stanie zachowania obiektów,
prowadzonych pracach remontowych i konserwatorskich.
W 2019 r. z budżetu gminy udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach w kwocie 5 000 zł na prace przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków polegające na remoncie kruchty kościoła.
7. Program
gospodarowania
mieszkaniowym
Święciechowa na lata 2017-2021

zasobem

Gminy

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa
na lata 2017-2021, został przyjęty uchwałą Nr XXIII/170/2016 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 24 listopada 2016r.
Głównymi celami wyznaczonymi dla realizacji programu dla Gminy Święciechowa
są:
1) prognoza wielkości i stan techniczny zasobu mieszkaniowego
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale
mieszkalne,
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2) plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata oraz planowaną sprzedaż
lokali w kolejnych latach,
3) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszów,
4) zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz źródła jego finansowania
w kolejnych latach.
W 2019r. Gmina Święciechowa w ramach analizowanego programu realizowała
bieżące zadania remontowe.
8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa na lata 20172020 z perspektywą do roku 2024
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Święciechowa na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/267/2017 Rady
Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017 roku, a jego wykonanie
powierzono Wójtowi Gminy Święciechowa.
Program jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz
ochrony środowiska na terenie Gminy Święciechowa, a cele w nim wyznaczone
i realizowane były z zgodne z celami ochrony środowiska przyjętymi na szczeblu
wojewódzkim oraz powiatowym.
Poniżej przedstawia się główne cele wyznaczone dla realizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Święciechowa na lata 2017-2020 z perspektywą do roku
2024.
8.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
Głównym założeniem jest osiągnięcie jakości powietrza spełniającej standardy
poziomów dopuszczalnych i docelowych, ograniczenie wpływu emisji
zanieczyszczeń na warunki życia ludzi. Cel realizowany został w ramach Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej 2019 r.
8.2. Zagrożenie hałasem
Głównym założeniem jest zapewnienie klimatu akustycznego odpowiadającego
obowiązującym standardom.
1) W ramach planu budowy i modernizacji dróg prowadzono budowę:
a) drogi na ulicy Nowej w Długiem Starem, przeznaczając na ten cel
224.039,96 zł,
b) drogi na ul. Kolejowej w Lasocicach, przeznaczając 254.088,04 zł,
c) drogi na ul. Leśnej w Przybyszewie, przeznaczając na ten cel
571 624,46 zł,
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d) drogi na ul. Krótkiej w Przybyszewie, przeznaczając na ten cel
364 739,08 zł,
e) dróg na ul. Majora Henr. Sucharskiego oraz Generała Andersa
w Święciechowie, przeznaczając na ten cel 332 339,10 zł,
f) drogi na ul. Strzeleckiej w Święciechowie, przeznaczając na ten cel
227 216,67 zł,
g) drogi na ul. Pilotów w Strzyżewicach, przeznaczając na ten cel
521 197,26 zł,
h) ulicy Leszczyńskiej w Święciechowie, przeznaczając na ten cel
144 293,74 zł.
2) W ramach wprowadzenia zieleni osłonowej i izolacyjnej wokół terenów
mogących być źródłem hałasu przeprowadzono izolację strefy
przemysłowej w Święciechowie wzdłuż ul. Produkcyjnej – posadzono 150
sztuk tui kórnik przeznaczając na ten cel 5.250,00 zł.
8.3.

Gospodarowanie wodami

Głównym założeniem jest zachowanie zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych w odpowiedniej ilości i jakości. W tym celu w roku 2019 w ramach:
1) planu zachowania i odbudowy istniejących zbiorników wodnych
przeprowadzono rekultywację stawu w Gołanicach w 2019 r. przeznaczając
na ten cel 10 994,40 zł.,
2) prac konserwacyjnych i regulacyjnych cieków, rowów. Gmina partycypuje
w kosztach utrzymania cieków wodnych na terenie Gminy, przeznaczając
na ten cel 25 784,80 zł.
8.4.

Gospodarka wodno–ściekowa

Głównym założeniem jest zapewnienie dostępu do dobrej jakościowo wody dla
społeczeństwa i gospodarki, zwiększenie stopnia sanitacji gminy. W tym celu
w 2019 r. prowadzono:
1) budowę i rozbudowę systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania
ścieków przeznaczając na ten cel 208 201,08 zł,
2) rozbudowę i modernizację systemu ujmowania i dystrybucji wody
przeznaczając na ten cel 59 330,31 zł,
3) wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Udzielono dotacji
na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości
7 000,00 zł,
4) w ramach rozbudowy kanalizacji
urządzeniami podczyszczającymi:

deszczowej

wraz

z

niezbędnymi
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a) przebudowano kolektor deszczowy na ul. Nowej w Długich Starych,
postawiono 2 nowe studzienki fi 500 z wpustami ulicznymi, a także
pogłębiono i oczyszczono rów przydrożny,
b) wybudowano odwodnienie drogi ul. Kolejowej w Lasocicach z rur fi 315
o dł. 89 m i przykanaliki fi 160 o dł. 33 m,
c) wykonano 137 m sieci kanalizacji deszczowej, 9 wpustów deszczowych,
przykanaliki o dł. 33,90 m fi. 160mm oraz wykonano ściek długości 400 mb
na ul. Leśnej w Przybyszewie,
d) wykonano 114 mb sieci kanalizacji deszczowej, 3 studnie, 4 wpusty, 25 mb
przykanalików na ul. Krótkiej w Przybyszewie ,
e) wybudowano kanalizację deszczową na ulicy Pilotów w Strzyżewicach,
o średnicy 400mm w ilości 227m,
f) wykonano odwodnienie z rurociągu drenarskiego fi 160mm, zamontowano
24 szt. skrzynek rozsączających, a całość pokryto płytami ażurowymi o pow.
108m2 na ul. Leszczyńskiej w Święciechowie.
8.5.

Zasoby geologiczne

Głównym założeniem jest ochrona zasobów złóż kopalin, ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko eksploatacji kopalin. W tym celu w 2019 r.
w ramach rekultywacji wyrobisk po eksploatacji kopalin Starosta Leszczyński wydał
decyzje ustalające rolny kierunek rekultywacji terenu poeksploatacyjnego złoża
kruszywa naturalnego „Długie Nowe ML II” , „Długie Nowe ML I” , „Długie Nowe
SO V” , „Przybyszewo – Pole A” oraz „Długie Nowe SO IV”.
8.6.

Gospodarka
odpadów

odpadami

i

zapobieganie

powstawaniu

Głównym założeniem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz
zwiększenie ich odzysku, poprzez:
1) likwidację miejsc nielegalnego składowania odpadów,
2) usuwanie wyrobów zawierających azbest. Udzielono dotacji na usunięcie
wyrobów zawierających azbest – 11 sztuk. Przeznaczając na ten cel
23 909,13 zł.
8.7.

Zasoby przyrodnicze

Głównym założeniem jest zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej poprzez
odbudowę istniejącej zieleni, a także uzupełnienie o nowe obszary.
W 2019
r.
wykonano
nasadzenia
150
sztuk
drzew
miododajnych
w nowotworzonym parku w Święciechowie przeznaczając na ten cel 23 706,00 zł.
Dokonano zastępczego nasadzenia drzew i krzewów z gatunku: jarzębina
na „osiedlu” w Święciechowie, świerk, jarzębina, lilak i krzewuszka przy stawie
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w Gołanicach, ligustr przy ul. Słonecznej w Lasocicach, tuje szmaragd na ul. Rolnej
w Długich Starych, sosna karłowa w Gołanicach przy Kościele, świerk przy Sali
wiejskiej w Piotrowicach, klon, grab i lipa pochodzące z parku w Trzebinach
na polnych alejach na terenie gminy, lipa przy boisku w Gołanicach. Łącznie
posadzono 201 szt. drzew oraz 3 300 szt. krzewów ligustra zimozielonego, a także
200 szt. pelargonii na klombach i zieleńcach. Ponadto dokonywano bieżącej
pielęgnacji istniejącej zieleni, drzew i krzewów. Łącznie przeznaczono na powyższe
zadania 37 900,87 zł.
8.8.

Edukacja ekologiczna

Głównym założeniem jest zapewnienie dostępu do informacji oraz wzrost
świadomości ekologicznej. W 2019 r. założenie to zrealizowano poprzez:
a) uczestnictwo w konkursie grantowym „Z kujawskim pomagamy pszczołom”,
b) dołączenie do inicjatywy „Gmina przyjazna szkołom”,
c) udział w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”,
d) przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2019 – nie śmiecimy –
sprzątamy i zmieniamy”,
e) zamontowanie czujników jakości powietrza na Rynku w Święciechowie,
f) udział szkół z terenu gminy w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży,
pt. „Cztery pory roku z OZE” organizowanym przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego
g) zamieszczenie na stronie internetowej gminy szeregu informacji o walce
ze smogiem,
h) rozdysponowanie wśród mieszkańców ulotek informujących o programie „Czyste
powietrze”.
i) Konkurs „Mikołajkowy Turniej Odpadowy” dla uczniów klas II i III Szkoły
Podstawowej ze Święciechowy.
8.9.

Zagrożenia poważnymi awariami

Głównym założeniem jest minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii
poprzez doposażenie jednostek OSP. W 2019 r. założenie to realizowano poprzez:
szkolenie strażaków i udział w akcjach ratowniczych , zakup sprzętu i ubrań.
9. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2032
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Święciechowa na lata 2018 – 2032 został przyjęty uchwałą Nr V/42/2019 Rady
Gminy Święciechowa z dnia 22 stycznia 2019 r.
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Dotychczas Gmina udzielała dotacji na usuwanie odpadów zawierających azbest
powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji oraz innych
części obiektów budowlanych a także na usuwanie odpadów zawierających azbest
złożonych na nieruchomości na podstawie Uchwały nr XXXII/253/2014 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 5500)
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest oraz budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania, udziela dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków oraz usunięcie odpadów zawierających azbest.
W 2019 roku udzielono dotacji na łączną kwotę 23 909,13 zł i usunięto 26,55 Mg
azbestu.
10. Strategia Rozwoju Gminy Święciechowa
Strategia
Rozwoju
Gminy
Święciechowa
została
przyjęta
uchwałą
Nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 października 2010 r.
Zasadniczym zadaniem programu jest stworzenie korzystnych warunków
zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności
gospodarczej. Program wyznacza następujące cele strategiczne:
1) cel strategiczny – przygotowanie terenów pod aktywizację gospodarczą
i budownictwo mieszkaniowe.
W 2019 r. został zrealizowany poprzez budowę sieci wodociągowej
na działce 784/7 w Święciechowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Topolowej i Klonowej w Święciechowie,
2) cel strategiczny – poprawa stanu dróg gminnych.
W 2019 r. został zrealizowany poprzez budowę drogi dojazdowej
do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie, przebudowę ul. Nowej
w m. Długie Stare, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku
ul. Leszczyńskiej od nr 41b do 41g w Święciechowie, przebudowę ulicy
Pilotów w Strzyżewicach, budowę drogi ul. Kolejowej w Lasocicach, budowę
drogi ul. Plac Majora Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie,
wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej
w Przybyszewie, przebudowę drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie,
3) cel strategiczny – korzystne warunki życia mieszkańców.
W 2019 r. został zrealizowany poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, usuwanie odpadów zawierających azbest, produkcję energii
elektrycznej na instalacjach prosumenckich – zamontowano instalacje
paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby C.O. –
wymiana kotłów węglowych na ekologiczne źródło ciepła, przygotowanie
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ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych źródeł energii
oraz budowę wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży
w Gołanicach,
4) cel strategiczny – zadawalający poziom usług społecznych.
W 2019 r. został zrealizowany w oparciu o Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Święciechowa na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
oraz przez wymianę świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare
i utworzenie parku rodzinnego – budowie otwartej strefy aktywności,
5) cel strategiczny – budowa oświetlenia na terenach nowego budownictwa.
W 2019 r. zrealizowany poprzez budowę oświetlenia drogowego
w Henrykowie ul. Diamentowa i ul. Srebrna, w miejscowości Długie Stare
przedłużenie ul. Wiosennej, przy ul. Akacjowej i ul. Mórkowskiej
w Święciechowie, w Strzyżewicach ul. Ikara, w miejscowości Niechłód,
przy ul. Świerkowej, Jodłowej i Wiejskiej w Przybyszewie oraz
w miejscowości Długie Nowe.
11. Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Święciechowa na lata 2014 – 2024

Społecznych

Gminy

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w ramach zadań własnych
gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiazywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Strategia
została opracowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie.
Nadrzędnym celem strategii jest poprawa warunków życia mieszkańców,
w szczególności tych, który są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem
społeczny, i doprowadzenie do integracji społecznej.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Święciechowa na lata
2014 – 2024 realizowana była w ramach następujących programów:
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
3) Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie,
4) Program Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa,
5) Program współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi.
12. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej za 2019 r.
Gmina poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej zobowiązuje się do
podejmowania wszelkich działań zmierzających do realizacji celu strategicznego
projektu, jakim jest poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Święciechowa
dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.
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W ramach Planu Gmina Święciechowa realizowała następujące plany operacyjne:
1) cel operacyjny 1 – wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii
oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych.
W 2019 r. wykonano następujące zadania:
a) wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ulicy Ułańskiej 4 za kwotę
54 122,19 zł,
b) rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego
przedszkola na potrzeby Klubu Seniora za kwotę 880 168,49 zł,
c) rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego
przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego za kwotę 1 837 656,95 zł.
2) cel operacyjny 2 – modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE
w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym i rolnym,
W 2019 r. dofinansowano zadania:
a) wymiana indywidualnych kotłów węglowych w ilości 19 szt. ,
b) zamontowane instalacje kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ilości
7 szt. ,
c) instalacje paneli fotowoltaicznych w ilości 4 szt.
Łączna kwota jaka została przeznaczona na ten cel operacyjny wyniosła
114 000,00 zł.
3) cel operacyjny 3 – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,
W 2019 r. wykonano modernizację dróg lokalnych mającą na celu poprawienie
płynności, przejezdności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na które
składają się: ul. Pilotów w Strzyżewicach, ul. Nowa w Długich Starych,
ul. Kolejowa w Lasocicach, ul. Leśna i Krótka w Przybyszewie, pl. Majora
Henryka Sucharskiego, ul. Generała Andersa i Strzelecka w Święciechowie.
4) cel operacyjny 4
proekologicznych,

–

promocja

i

edukacja

oraz

wspieranie

idei

W 2019 r. przeprowadzono szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz
podejmowana działania, które promowały postawy proekologiczne.
13. Plan Urządzania Lasów Gminnych położonych w obrębach: Długie
Nowe, Gołanice, Lasocice, Strzyżewice, Święciechowa, Trzebiny
na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.
Plan Urządzania Lasów Gminnych położonych w obrębach: Długie Nowe, Gołanice,
Lasocice, Strzyżewice, Święciechowa, Trzebiny na okres od 1 stycznia 2013 do 31
grudnia 2022 r. został zatwierdzony przez Starostę Leszczyńskiego w oparciu
o pismo znak OS.I.6164.16.2013 z dnia 02-07-2013 r.
23

Nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Nadleśnictwo Karczma Borowa
w obrębach: Lasocice, Strzyżewice, a Nadleśnictwo Włoszakowice w pozostałych
obrębach, oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu na zlecenie
Starosty Leszczyńskiego.
W 2019 r. pozyskano drewno na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy
Święciechowa nr 0050.24.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad
gospodarki drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowiących własność
Gminy Święciechowa. Pozyskano drewno w sortymencie S4 z gatunku lipa, dąb,
topola, wierzba – łącznie
21 m3
oraz w drodze samowyrębu drewno
w sortymencie S4 z gatunku olcha, wierzba, łącznie 36 m3.

14. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Święciechowa
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Święciechowa został zatwierdzony uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r. Gmina Święciechowa w 2019 r.
realizowała następujące cele:
1) działania systemowe – polegające głównie na podnoszeniu świadomości
ekologicznej mieszkańców, upowszechnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,
2) zapewnienie dostaw energii elektrycznej – współpraca z Enea Operator
w zakresie przygotowywania planów rozwoju sieci elektroenergetycznej,
3) oświetlenie ulic – podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia
zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulic poprzez sukcesywną wymianę
źródeł światła na energooszczędne i/lub stosowanie systemów
automatycznej regulacji oświetlenia (np. sterowanie napięciem),
4) pokrycie potrzeb grzewczych i działań proefektywnościowych – w obiektach
Gminy stosowanie systemów grzewczych o wysokiej sprawności oraz
w czasie modernizacji lub przy budowie nowych rozważenie zastosowania
odnawialnych źródeł energii.
W
2019 r. Gmina zakończyła inwestycję rozbudowy z przebudową
i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu
Dziecięcego, budowy wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży
w Gołanicach, wykonania izolacji cieplnej dachu na budynku UG w Święciechowie.
Gmina Święciechowa udzielała dotacji na podstawie Uchwały Nr XV/102/2016
Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania,
na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli
fotowoltaicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1136). W 2019 r. dotacje otrzymało
30 gospodarstw domowych, co niewątpliwie poprawiło stan powietrza
w gminie i zmniejszyło zapotrzebowania na energię.
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Przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska to jest : przestrzeganie zakazu termicznego
przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów wynikającego z art. 191
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przestrzeganie zapisów
uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw; przyjętej na podstawie art. 96 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska. W 2019 r.
przeprowadzono 21 kontroli na terenie gminy.
Gmina Święciechowa sukcesywnie realizowała działania umożliwiające
zaoszczędzenie energii w wyniku termomodernizacji i innych zabiegów
prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w zarządzanych przez siebie
obiektach.
15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2019.

Program został przyjęty Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 28 marca 2019 r.
W ramach Programu gmina realizowała następujące zadania:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami,
3) Odławianie bezdomnych zwierząt,
4) Sterylizacja lub kastracja zwierząt przyjętych do schroniska,
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) Usypianie ślepych miotów.
Środki na realizację zadań wynikających z Programu są uwzględniane corocznie
w budżecie gminy.
Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt zapewnia Klinika Zwierząt przy ul. Kanałowej 12 w Lesznie.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie znajdą opiekę w gospodarstwie rolnym
w Święciechowie, przy ul. Lipowej 23, z którym Gmina podpisała porozumienie.
W 2019 r. koszt utrzymania schroniska w Henrykowie wyniósł 44 804,46 zł,
a opieka nad zwierzętami bezdomnymi 7 361,00 zł.
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16. Roczny Program Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Roczny Program Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019 został przyjęty przez Radę Gminy Święciechowa Uchwałą nr XLV/362/18
z dnia 20 września 2018 roku.
W 2019 roku priorytetowe obszary współpracy obejmowały sferę zadań pożytku
publicznego z zakresu:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki
i krajoznawstwa,
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
3) promocji i organizacji wolontariatu,
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym
działania zwiększające integrację mieszkańców,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
7) wypoczynku dzieci i młodzieży.
Na terenie gminy Święciechowa działa wiele Stowarzyszeń, których celem jest
umacnianie więzi między mieszkańcami, poprawa jakości ich życia, poczucia
przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W celu
wsparcia działalności Stowarzyszeń współpraca Gminy Święciechowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami odbywała się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji,
jawności oraz równości szans.
Współpraca przyjmowała charakter finansowy i pozafinansowy. Poza
wspieraniem wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji, współpraca polegała również na konsultowaniu
z organizacjami projektów aktów normatywnych, wzajemnego informowania
o planowanych kierunkach działalności, wymiany dobrych praktyk pomiędzy
przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego
w Gminie Święciechowa w 2019 roku przeznaczono w budżecie kwotę 144.500zł,
a udzielono dotacji łącznie na kwotę 142.900zł – podpisano 33 umowy
z 19 organizacjami pozarządowymi.
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17. Realizacja uchwał Rady Gminy Święciechowa
z 2019 r.
Lp.

Nr uchwały

Data
podjęcia

W sprawie/Wykonanie uchwały

KADENCJA 2018-2023
1.

Nr V/35/2019

22.01.2019 w
sprawie
ustalenia
sposobu
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

głosowania

Wykonanie uchwały:
Ustalono sposób głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2

Nr V/36/2019

22.01.2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Święciechowa.
Wykonanie uchwały:
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrano radnego Mikołaja
Kostaniaka.

3

Nr V/37/2019

22.01.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono wydatki budżetu o kwotę
343 500,00 zł oraz dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę
67 750,00
zł;
dokonano
zwiększenia
deficytu
budżetu
o kwotę 343 500,00 zł oraz dokonano zwiększenia przychodów
budżetu o kwotę 343 500,00 zł.

4

Nr V/38/2019

22.01.2019 w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wykonanie uchwały:
Umorzoną część pożyczki w kwocie 92 500,00 zł przeznaczono
na zadanie, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej
i Topolowej w Święciechowie”.

5

Nr V/39/2019

22.01.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Święciechowa oraz planów pracy Komisji na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
Przyjęto plan pracy Rady Gminy Święciechowa oraz trzech komisji:
Budżetu i Finansów; Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2019
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6

Nr V/40/2019

22.01.2019 w sprawie wyborów sołtysów i członków Rad
Sołeckich
Wykonanie uchwały:
Zwołano Zebrania Wiejskie w celu wyboru sołtysów i członków Rad
Sołeckich w dwunastu sołectwach Gminy Święciechowa zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
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Nr V/41/2019

Nr V/42/2019

22.01.2019 w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia
,,Organizacja Turystyczna Leszno - Region''.
Wykonanie uchwały:
Do reprezentowania Gminy Święciechowa w Stowarzyszeniu
Organizacja Turystyczna Leszno-Region wybrano Marka Lorycha,
natomiast na zastępcę przedstawiciela wyznaczono Longinę
Raburską.
22.01.2019 w sprawie przyjęcia ,, Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Święciechowa na lata 2018 - 2032''.
Wykonanie uchwały:
W celu realizacji zagadnień związanych z realizacją nałożonych
na gminę obowiązków w zakresie zagadnień gospodarowania
azbestem przyjęto „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa na lata 2018 2032''.
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Nr V/43/2019

22.01.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Święciechowa w granicach określonych
na załączniku graficznym.
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
położonego
w
miejscowości
Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym.
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Nr V/44/2019

22.01.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie Święciechowa.
Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
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Nr V/45/2019

22.01.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w obrębie Lasocice.
Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
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Nr V/46/2019

22.01.2019 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia
,, Rowerowa S5'' i przystąpienia do Stowarzyszenia
28

Gminy Święciechowa.
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Nr VI/47/2019

Wykonanie uchwały:
W celu współpracy na rzecz realizacji trasy rowerowej wzdłuż drogi
S-5
wyrażono
wolę
przystąpienia
Gminy
Święciechowa
do Stowarzyszenia „Rowerowa S5”, akceptując statut, który stanowi
załącznik do uchwały, a na przedstawiciela gminy wyznaczono
Wójta Gminy Marka Lorycha.
28.02.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr VI/48/2019 z dn. 28.02.2019 r.

14

Nr VI/48/2019

28.02.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę
25 621,00 zł oraz dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę
126 387,81 zł.
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Nr VI/49/2019

28.02.2019 w sprawie nabycia działki położonej w obrębie
Gołanice z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działki położonej
w Gołanicach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działki ponosi strona zbywająca.
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Nr VI/50/2019

28.02.2019 w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Krzycko
Małe z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działki położonej
w Krzycku Małym z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działki ponosi nabywca.
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Nr VI/51/2019

28.02.2019 w sprawie nabycia działek położonych w obrębie
Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działek położonych
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w Święciechowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działek ponosi strona zbywająca.
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Nr VI/52/2019

28.02.2019 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w
obrębie Święciechowa.
Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
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Nr VI/53/2019

28.02.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
numer ewidencyjny gruntu 204 w obrębie
Święciechowa, w granicach określonych w załączniku
graficznym.
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
położonego
w
miejscowości
Święciechowa dz. nr 204, w granicach określonych na załączniku
graficznym.

20

Nr VI/54/2019

28.02.2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu
gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap.
Piotra i Pawła w Gołanicach.
Wykonanie uchwały:
Udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Piotra
i Pawła w Gołanicach w kwocie 5 000 zł na prace przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków polegające na remoncie kruchty
kościoła.
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Nr VII/55/2019

28.03.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr VII/56/2019 z dn. 28.03.2019 r.
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Nr VII/56/2019

28.03.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
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Nr VII/57/2019

Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody budżetu o kwotę
33 775,00 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 893 913,97 zł,
dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę 10 773,16 zł,
zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 860 138,97 zł oraz
zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 860 138,97 zł.
28.03.2019 w sprawie zarządzania poboru podatków od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wykonanie uchwały:
Wyznaczono nowych inkasentów podatków w poszczególnych
sołectwach.
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Nr VII/58/2019

28.03.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Święciechowa oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
obszarze Gminy Święciechowa.
Wykonanie uchwały:
Ustalono plan sieci trzech publicznych
i określono granice ich obwodów.
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Nr VII/59/2019

szkół

podstawowych

28.03.2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności
na terenie Gminy Święciechowa na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy. Na jego realizacje
przeznaczono środki finansowe w budżecie Gminy w wysokości
70 500,00 zł.
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Nr VII/60/2019

28.03.2019 w sprawie nabycia działki położonej w obrębie
Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działki położonej
w Henrykowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działki ponosi strona zbywająca.
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Nr VII/61/2019

28.03.2019 w sprawie nabycia działek położonych w obrębie
Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działek położonych
w Henrykowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działek ponosi strona zbywająca.
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Nr VII/62/2019

28.03.2019 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
w obrębie Krzycko Małe.
Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
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Nr VIII/63/2019

25.04.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019-2025.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
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Nr VIII/64/2019

W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr VIII/64/2019 z dn. 25.04.2019 r.
25.04.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę
22 301,00 zł oraz dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę
900 000,00 zł.
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Nr VIII/65/2019

25.04.2019 zmieniająca Uchwałę Nr VII/57/2019 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
zarządzania poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian porządkujących zapisy Uchwały Nr VII/57/2019
Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 marca 2019 r.
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Nr VIII/66/2019

Nr VIII/67/2019

25.04.2019 w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat w
trybie
bezprzetargowym
działki
położonej
w
Trzebinach.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie części działki położonej
w Trzebinach w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem
na inwestycję elektrowni solarnej. Nie doszło do zawarcia umowy
w związku z brakiem porozumienia w zakresie warunków umowy.
Ostatecznie część działki wydzierżawiono w trybie przetargowym
z przeznaczeniem dotychczasowym, czyli działka wykorzystywana
rolniczo.
25.04.2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
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wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i
opiekuńczych
dla
nauczycieli
przedszkola,
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie
i dzieci młodsze, prowadzonym przez Gminę
Święciechowa.
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Nr VIII/68/2019

Wykonanie uchwały:
Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkola,
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
w wymiarze 25 godzin.
25.04.2019 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu
kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019
roku.
Wykonanie uchwały:
Jako kąpielisko określono teren wzdłuż linii brzegowej jeziora
Krzyckiego w Gołanicach, a sezon kąpielowy wyznaczono
w terminach od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

35

Nr VIII/69/2019

25.04.2019 w sprawie nadania nazwy
w obrębie Henrykowo.

drodze

wewnętrznej

Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
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Nr VIII/70/2019

25.04.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Lasocice, gmina Święciechowa
w granicach określonych na załączniku graficznym.
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Lasocice,
w granicach określonych na załączniku graficznym.
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Nr VIII/71/2019

Nr IX/72/2019

25.04.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
wschodniej
części
gminy
Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno,
Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi
ekspresowej - S5.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem
Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi
ekspresowej - S5 po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Święciechowa, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26
października 2017 roku.
28.05.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa
wotum zaufania.
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Wykonanie uchwały:
Udzielono Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.
39

Nr IX/73/2019

28.05.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Święciechowa za rok 2018.
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
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Nr IX/74/2019

28.05.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Święciechowa
z
wykonania
budżetu
Gminy
Święciechowa za 2018 rok.
Wykonanie uchwały:
Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
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Nr IX/75/2019

28.05.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w
Święciechowie za rok 2018.
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego
Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2018.
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Nr IX/76/2019

28.05.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr IX/77/2019 z dn. 28.05.2019 r.
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Nr IX/77/2019

28.05.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę
347 562,31 zł oraz dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę
183 173,00 zł.
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Nr IX/78/2019

28.05.2019 w sprawie nabycia działki położonej w obrębie
34

Gołanice z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działki położonej
w Gołanicach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działki ponosi strona zbywająca.
45

Nr IX/79/2019

28.05.2019 w sprawie nabycia działki położonej w obrębie
Gołanice z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działki położonej
w Gołanicach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działki ponosi strona zbywająca.
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Nr IX/80/2019

28.05.2019 zmieniająca Uchwałę Nr VII/62/2019 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie
Krzycko Małe.
Wykonanie uchwały:
Poprawiono błędne oznaczenie działki.
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Nr IX/81/2019

28.05.2019 w sprawie nadania nazwy
w obrębie Święciechowa.

drodze

wewnętrznej

Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
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Nr X/82/2019

25.06.2019 w sprawie zaminy Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr X/83/2019 z dn. 26.06.2019 r.
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Nr X/83/2019

25.06.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody o kwotę 1 052 986,74 zł,
zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 379 645,57 zł, dokonano
zmian po stronie wydatków na kwotę 326 658,83 zł oraz zwiększono
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przychody budżetu o kwotę 326 658,83 zł
50

Nr X/84/2019

25.06.2019 w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Gminy
Święciechowa na 2020 i Wieloletniej Prognozie
Finansowej
Gminy
Święciechowa
środków
finansowych
na
realizację
inwestycji
pn.:
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4706P na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową 4771P do granicy
z Miastem Leszno''.
Wykonanie uchwały:
Zadeklarowano zabezpieczenie w budżecie i WPF-ie środków
na realizację inwestycji pn. : „Przebudowa drogi powiatowej
nr 4706P ma odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4771P
do granicy z Miastem Leszno.
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Nr X/85/2019

Nr X/86/2019

25.06.2019 w sprawie opłaty targowej.
Wykonanie uchwały:
Wyznaczono nowych inkasentów opłaty targowej
25.06.2019 w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania
mu statutu.
Wykonanie uchwały:
Utworzono Klub Dziecięcy oraz nadano mu statut.
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Nr X/87/2019

25.06.2019 w
sprawie
powołania
kandydatów na ławników.

zespołu

opiniującego

Wykonanie uchwały:
Powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników.
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Nr XI/88/2019

05.09.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr XI/89/2019 z dn. 05.09.2019 r.
Wprowadzono nowe zadanie, pn.: ”Budowa ul. Produkcyjnej
w Święciechowie”.

55

Nr XI/89/2019

05.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę
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675 533,99 zł oraz dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę
216 001,03 zł.
56

Nr XI/90/2019

05.09.2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację
kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz
na instalację paneli fotowoltaicznych.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono tekst jednolity uchwały.
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Nr XI/91/2019

05.09.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu
wykonawczego.
Wykonanie uchwały:
Uznano skargę za bezzasadną.
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Nr XI/92/2019

05.09.2019 w sprawie procedury głosowania nad wyborem
ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie i XIII
Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu
z/s w Lesznie.
Wykonanie uchwały:
Ustalono procedurę głosowania nad wyborem ławników do Sądu
Rejonowego w Lesznie i XII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego
w Poznaniu z siedzibą w Lesznie.
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Nr XI/93/2019

05.09.2019 w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału
Cywilnego
Sądu
Okręgowego
w
Poznaniu
z/s w Lesznie i do Sądu Rejonowego w Lesznie.
Wykonanie uchwały:
Wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie i XII Wydziału
Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie.
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Nr XI/94/2019

05.09.2019 w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków
do wynagradzania zasadniczego oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu
prowadzonych
przez
Gminę
Święciechowa.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono regulamin dotyczący dodatków do wynagradzania
zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Święciechowa.
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Nr XII/95/2019

26.09.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025.
Wykonanie uchwały:
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Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr XII/96/2019 z dn. 26.09.2019 r.
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Nr XII/96/2019

Nr XII/97/2019

26.09.2019 w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody na kwotę 2 424 474,91 zł,
zwiększono wydatki budżetu o kwotę 424 474,91 zł, dokonano
zmian po stronie wydatków na kwotę 797 301,03 zł, zmniejszono
deficyt budżetowy o kwotę 2 000 000,00 zł oraz zmniejszono
przychody budżetu o kwotę 2 000 000,00 zł.
26.09.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Leszczyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej
nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 4771P w m. Święciechowa.
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie
800 000,00 zł, na przebudowę drogi powiatowej nr 4760P
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P
w m. Święciechowa.
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Nr XII/98/2019

26.09.2019 w sprawie nabycia działek położonych w obrębie
Przybyszewo z przeznaczeniem pod drogę.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działek położonych
w Przybyszewie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działek ponosi strona zbywająca.
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Nr XII/99/2019

26.09.2019 w sprawie przekazania wg właściwości.
Wykonanie uchwały:
Pismo nauczycieli wychowania przedszkolnego Przedszkola
Samorządowego w Święciechowie przekazano wg właściwości
do Wójta Gminy Święciechowa.
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Nr XIII/100/2019

24.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019-2025
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
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Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr XIII/101/2019 z dn. 24.10.2019 r.
Wprowadzono nowe zadanie, pn.: „Gmina Święciechowa wspiera
Maluchów! – utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w Gminie
Święciechowa”.
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Nr XIII/101/2019

24.10.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę
680 594,73 zł oraz dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę
141 436,40 zł.
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Nr XIII/102/2019

24.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Leszczyńskiemu
na
przebudowę
chodnika
ul. Święciechowskiej w Lasocicach.
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie
48 000,00 zł, na przebudowę chodnika ul. Święciechowskiej
w Lasocicach.
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Nr XIII/103/2019

24.10.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego.
Wykonanie uchwały:
Średnią cenę skupu żyta za 1dt obniżono do kwoty 50,00 zł.
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Nr XIII/104/2019

24.10.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Wykonanie uchwały:
Określono stawki
na terenie Gminy.
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Nr XIII/105/2019

podatku

od

nieruchomości

obowiązujące

24.10.2019 w sprawie zaliczenia drogi – ul. Aleja Świętego Józefa
(dz. nr ewid. 25) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr ewid.
7) w obr. Krzycko Małe do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu.
Wykonanie uchwały:
Drogę wewnętrzną na działkach w obrębie Krzycko Małe położonych
na terenie gminy zaliczono do dróg gminnych.
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Nr XIII/106/2019

24.10.2019 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej –
ul. Świerkowej w Krzycku Małym do kategorii dróg
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gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Wykonanie uchwały:
Drogę wewnętrzną na działkach w obrębie Krzycko Małe położonych
na terenie gminy zaliczono do dróg gminnych.
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Nr XIV/107/2019

21.11.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2025:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami
w budżecie zmianie uległy limity finansowe związane z uchwałą
Nr XIV/108/2019 z dn. 21.11.2019 r.
Wprowadzono nowe
w Święciechowie”.

zadanie,

pn.:

„Budowa

ujęcia

wody

Ponadto przeniesiono nakłady pomiędzy zadaniami, wydłużono
okres realizacji do roku 2030 i zmieniono wartość nakładów na
przedsięwzięciach.
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Nr XIV/108/2019

21.11.2019 w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę
913 772,00 zł, dokonano zmian po stronie dochodów na kwotę
2 500,00 zł oraz po stronie wydatków na kwotę 187 271,01 zł.
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Nr XIV/109/2019

21.11.2019 zmieniająca uchwałę nr XIII/104/2019 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Wykonanie uchwały:
Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym określeniu daty
obowiązywania uchwały.
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Nr XIV/110/2019

21.11.2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie
Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie.
Wykonanie uchwały:
Określono wysokość opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
w Święciechowie.
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Nr XIV/111/2019

21.11.2019 zmieniająca uchwałę nr XXII/164/2016 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek
organizacyjnych Gminy Święciechowa.
Wykonanie uchwały:
Uzupełniono wykaz jednostek obsługiwanych przez Centrum usług
Wspólnych o nowo powołaną jednostkę – Klub Dziecięcy
w Święciechowie.

78

Nr XIV/112/2019

21.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
Wykonanie uchwały:
Zmieniono stawki godzinowe za odpłatność z tytułu usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
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Nr XIV/113/2019

21.11.2019 w
sprawie
przyjęcia
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021.
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy na lata 2020-2021.
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Nr XIV/114/2019

21.11.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku
dla bezdomnych lub w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Wykonanie uchwały:
Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób
bezdomnych z terenu Gminy Święciechowa w ośrodku wsparcia –
schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
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Nr XIV/115/2019

21.11.2019 w sprawie nabycia działek położonych w obrębie
Henrykowo z przeznaczeniem pod drogi.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy działek położonych
w Henrykowie z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Koszty
związane z nabyciem działek ponosi strona zbywająca.
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Nr XIV/116/2019

21.11.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w miejscowości Przybyszewo gmina
Święciechowa w granicach określonych na załączniku
graficznym.
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Przybyszewo
w granicach określonych na załączniku graficznym.
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Nr XIV/117/2019

21.11.2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Święciechowa
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Roczny Program Współpracy Gminy Święciechowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
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Nr XIV/118/2019

21.11.2019 w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej
podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność
Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie.
Wykonanie uchwały:
Określono kwotę, będącą podstawą ustalenia kwoty dotacji
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie w wysokości
120,00 zł miesięcznie, pochodzącą z dochodów własnych gminy.
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Nr XIV/119/2019

21.11.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2020.
Wykonanie uchwały:
W celu realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych
oraz
prowadzenia
działań
zapobiegających
rozszerzaniu
się
alkoholizmu
wśród
społeczności
gminy
a szczególnie młodzieży i dzieci uchwalono Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
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Nr XIV/120/2019

21.11.2019 w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa
na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
W celu realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii
uchwalono
Gminny
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2020.
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Nr XV/121/2019

19.12.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2030
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy
Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 — 2030:
W załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano
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zmian w związku ze zmianą budżetu - zmieniono wielkość dochodów
i ich części składowych, wydatków i ich elementów.
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Nr XV/122/2019

19.12.2019 w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: zwiększono dochody budżetu o kwotę
19 168,96 zł oraz dokonano zmian po stronie wydatków na kwotę
55 744,00 zł.
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Nr XV/123/2019

19.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2020 – 2030
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Święciechowa
na lata 2020 – 2030.
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Nr XV/124/2019

19.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet na rok 2020, który będzie wykonywany w roku
2020 (dochody w łącznej kwocie 41 129 652,71 zł, wydatki
w łącznej kwocie 47 729 652,71 zł. Deficyt budżetowy 6 600 000,00
zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych).
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Nr XV/125/2019

19.12.2019 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy
Święciechowa na lata 2020 – 2024
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Strategię Rozwoju Gminy na lata 2020 – 2024.
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Nr XV/126/2019

19.12.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu geodezyjnego Strzyżewice
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice
w granicach określonych na załączniku graficznym.
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Nr XV/127/2019

19.12.2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy
Święciechowa
przyjętych
Uchwałą
Nr XXX/216/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25
lutego 2010 w sprawie przyjęcia założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Święciechowa
Wykonanie uchwały:
Przyjęto aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa
przyjętych Uchwałą Nr XXX/216/2010 Rady Gminy Święciechowa
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z dnia 25 lutego 2010 w sprawie przyjęcia założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Święciechowa.
94

Nr XV/128/2019

19.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Święciechowa, w roku szkolnym 2019/2020
Wykonanie uchwały:
Przyjęto średnie ceny jednostki paliwa w Gminie Święciechowa
w roku szkolnym 2019/2020.
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Nr XV/129/2019

19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia
Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla planowanej inwestycji o charakterze społecznym
Wykonanie uchwały:
Petycję uznano za zasadną.
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Nr XV/130/2019

19.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok 2020
Wykonanie uchwały:
Przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa
na rok 2020.
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Nr XV/131/2019

19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu
Gminy
Wykonanie uchwały:
Skargę
uznano
za
bezzasadną.
Wojewoda
Wielkopolski
Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 24 stycznia 2020 r. orzekł
nieważność ww. uchwały, gdyż skarga złożona przez stronę podlega
rozpatrzeniu w toku postępowania administracyjnego, zgodnie
z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, a nie przez
radę gminy.
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Nr XVI/132/2019

30.12.2019 w
sprawie
ustalenia
wykazu
wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2019
Wykonanie uchwały:
Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019
roku na kwotę 562 314,79 zł oraz określono ostateczny termin
ich dokonania.
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Nr XVI/133/2019

30.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Leszczyńskiemu na "Wykonanie ścieżki rowerowej
w m. Święciechowa".
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w kwocie
350 000,00 zł, na wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa.
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100 Nr XVI/134/2019

30.12.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
Wykonanie uchwały:
W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2019 wprowadzono
następujące zmiany: dokonano zmian po stronie dochodów
na kwotę 50 000,00 zł oraz po stronie wydatków na kwotę
231 957,00 zł.

18. Budżet obywatelski
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków
budżetu gminy.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują
corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy
w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter
fakultatywny. W roku 2019 r. w Gminie Święciechowa nie funkcjonował budżet
obywatelski.
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19. Wnioski końcowe
Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Święciechowa zwraca się do Rady Gminy
Święciechowa o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy
o samorządzie gminnym.
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych
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