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I. Wstęp

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,

Burmistrz co roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta i Gminy Dolsk

raport o stanie gminy. Jak stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) raport obejmuje podsumowanie dzia łalności Burmistrza

w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał

rady gminy.

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu

całego roku kalendarzowego. Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych

dotyczących działalności organu wykonawczego oraz podległych mu jednostek w zakresie

realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W Raporcie o stanie Gminy Dolsk za rok 2019 zawarte zostały najważniejsze kwestie

dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. w zakresie oświaty,

zagospodarowania przestrzennego, dostępnej infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony

zdrowia i pomocy społecznej, a także dotyczące kultury, sportu i turystyki. Poza tymi

informacjami, w Raporcie jest również mowa o samorządowych finansach, stanie mienia

komunalnego i zrealizowanych inwestycjach.

Działalność Burmistrza z punktu widzenia realizacji zadań określanych przepisami prawa

jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego lub zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej, wyraża się w pracy podległego Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz

samorządowych jednostek organizacyjnych.

Podsumowując działalność Burmistrza w roku 2019 przedstawiono poniżej

najważniejsze zadania, jakie zostały podjęte oraz wykonane w roku ubiegłym, w sferze

zadań i obowiązków, jakie znajdują się w kompetencji gminy Dolsk jako jednostki samorządu

terytorialnego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią źródło wiedzy dla

mieszkańców na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Mogą być one także

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta, kierunków rozwoju gminy

i działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.
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II. Informacje ogólne o gminie Dolsk

2.1 Położenie geograficzne i charakter Gminy
Gmina Dolsk położona jest w centralnej części woj. wielkopolskiego, w powiecie

śremskim. Gmina Dolsk od północy graniczy z Gminą Śrem, od wschodu z Gminą Książ

Wielkopolski i Gminą Jaraczewo, od południa z Gminą Borek Wielkopolski i Gminą Piaski,

a od zachodu z Gminą Gostyń i Krzywiń. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka

nr 434 Kórnik-Śrem-Dolsk-Gostyń i droga nr 437 Dolsk-Borek Wielkopolski, zapewniająca

połączenie z systemem dróg krajowych.

Gmina Dolsk leży w obrębie mezoregionu zwanego Pojezierzem Krzywińskim, które

wchodzi w skład Pojezierza Leszczyńskiego. Jest to obszar strefy marginalnej lądolodu

o dużych walorach krajobrazowych, na które składają się: bardzo urozmaicona rzeźba

terenu, duża ilość jezior i lasów, ostoje fauny, parki. Różnice wysokościowe i teren

pagórkowaty stanowi o atrakcyjności położenia gminy i miasta Dolsk. Miasto Dolsk oddalone

jest od Poznania - ośrodka wojewódzkiego o 54 km, a od ośrodka powiatowego - miasta

Śrem o 15 km. Powierzchnia gminy wynosi  124,8 km2, co stanowi 4,1% pow. województwa.

Gmina Dolsk ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ok. 72% powierzchni gminy, a lasy
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blisko 20%. Nie ma uciążliwego dla środowiska przemysłu ciężkiego, a warunki naturalne

sprzyjają rozwojowi turystyki krajobrazowej i rekreacji.

Na obszar gminy Dolsk składają się tereny 19 wsi sołeckich - Błażejewo, Brześnica,

Drzonek, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Masłowo, Mełpin,

Międzychód, Mszczyczyn, Nowieczek, Ostrowieczno, Pokrzywnica, Rusocin, Trąbinek,

Wieszczyczyn, 6 miejscowości stanowiących jednostki osadnicze niższego rzędu – Brzednia,

Gajewo, Gawrony, Pinka, Orliniec i Ostrowieczko oraz miasto Dolsk.

2.2 Demografia
W gminie Dolsk na dzień 31 grudnia 2019 roku zameldowane na pobyt stały były 5834

osoby, przy czym w mieście – 1541, na wsiach – 4293. W stosunku do danych z dnia 31

grudnia 2018 roku liczba zameldowanych mieszkańców spadła o 15 osób (stan na

31.12.2018 – 5849)

Jeśli chodzi o zróżnicowanie społeczne ze względu na płeć, to w ubiegłym roku wśród

mieszkańców gminy Dolsk przeważały kobiety – 2920, przy liczbie 2914 zameldowanych

mężczyzn. Poza Dolskiem najliczniejszą miejscowością w Gminie była wieś Małachowo.

W ostatnim roku zamieszkiwało ją 495 osób. Z kolei najmniej liczebna była wieś Orliniec.

W miejscowości tej zameldowane były zaledwie 4 osoby.

Poza osobami posiadającymi meldunek stały, w ubiegłym roku w Gminie Dolsk na pobyt

czasowy zameldowało się 69 osób. Znacznie wzrosła też liczba cudzoziemców

meldowanych na pobyt czasowy na terenie gminy Dolsk - w roku 2019 na pobyt czasowy

zameldowało się  38 cudzoziemców, co wiązało się z automatycznym nadaniem 28 osobom

nr PESEL.

Liczba mieszkańców zameldowanych w poszczególnych miejscowościach gminy Dolsk

w roku 2019 przedstawiała się następująco:

Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy

Dolsk 1541 29

Błażejewo 140 2

Brzednia 6 0

Brześnica 73 6

Drzonek 298 3

Gajewo 18 0

Gawrony 71 0
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W 2019 r. urodziło się 69 nowych mieszkańców, a zmarło 60 osób. W tutejszym

Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 57 ślubów, spośród których 24 zawarto w formie

cywilnej, 32 zgony i po raz pierwszy – po 19 latach 1 urodzenie.

Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto i wprowadzono do

Rejestru Dowodów Osobistych 394 wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz dokonano

unieważnienia 41 dowodów osobistych.

Kotowo 142 6

Księgniki 228 5

Lipówka 54 1

Lubiatowo 277 2

Lubiatówko 86 5

Małachowo 495 4

Masłowo 299 1

Mełpin 290 3

Międzychód 209 1

Mszczyczyn 270 0

Nowieczek 227 1

Orliniec 4 0

Ostrowieczko 110 0

Ostrowieczno 183 0

Pinka 85 0

Pokrzywnica 84 0

Rusocin 255 0

Trąbinek 87 0

Wieszczyczyn 296 0

Razem 5834 69
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2.3 Działalność gospodarcza
W rok 2019 roku na podstawie danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - swoją siedzibę na terenie gminy Dolsk miało ok. 370

podmiotów gospodarczych. W przeważającej mierze - biorąc pod uwagę liczbę

zatrudnionych osób - były to małe przedsiębiorstwa zajmujące się głównie handlem

i usługami.

Branżowość podmiotów gospodarczych jest zróżnicowana. W dziedzinie handlu

przeważa sprzedaż detaliczna w sklepach z artykułami spożywczymi, napojami i wyrobami

tytoniowymi, a w dalszej kolejności - sprzedaż detaliczna pozostałych towarów.

W dziedzinie usług natomiast najwięcej zarejestrowanych firm prowadziło działalność

z zakresu prowadzenia robót budowlanych związanych ze wznoszeniem i remontem

budynków oraz robót budowlanych wykończeniowych w tym z branży dekarskiej, ciesielskiej,

elektrycznej, działalność związaną z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych, transport

i naprawę pojazdów samochodowych, działalność usługową wspomagającą produkcję

roślinną, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Kilka podmiotów gospodarczych

możemy także wskazać w branży gastronomicznej, ubezpieczeniowej i medycznej.

W roku 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk przyjęto i zrealizowano 209 wniosków

związanych z rejestracją, zmianą i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej.

2.4 Rynek pracy
Od kilku lat bezrobocie w Powiecie Śremskim utrzymuje się na stosunkowo niskim

poziomie. W grudniu 2019 roku wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie stopa

bezrobocia w Polsce wynosiła 5,2% w województwie wielkopolskim 2,8%, a w powiecie

śremskim 1,9%. W przypadku gminy Dolsk bezrobocie dotyczyło zaledwie 40 mieszkańców

naszej Gminy (spadek o 11 osób w porównaniu ze stanem z 31.12 2018 – 51 osób) . Jest to

najniższy poziom w całym powiecie śremskim. W strukturze bezrobocia największą grupę

stanowiły osoby długotrwale bezrobotne.

III. Strategia rozwoju gminy Dolsk oraz realizowane programy i polityki.

W roku 2019, realizując zadania określone przepisami prawa, Urząd Miasta i Gminy

Dolsk wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy Dolsk w swojej codziennej dzia łalności

wypełniały założenia przyjętych planów, programów i strategii – były to zarówno programy

jednoroczne, jak i wieloletnie:

Ø Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014 – 2022,

Ø Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk na lata 2019 – 2029,



9 | S t r o n a

Ø Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Ø Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk,

Ø Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk na

lata 2018-2023,

Ø Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2019 roku,

Ø Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,

Ø Roczny Programu  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami  na  rok  2019,

Ø Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata

2018-2028,

Ø Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok

2019,

Ø Plan Odnowy Miejscowości Masłowo na lata 2014 -2020,

Ø Strategia Rozwoju Miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022,

Ø Strategia Rozwoju Miejscowości Księgniki na lata 2018 -2023,

Ø Strategia Rozwoju Wsi Błażejewo na lata 2017 – 2022;

Obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk - przyjęta uchwałą

Nr XLIII/287/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 26 marca 2014 określa obszary, cele

i kierunki działania władz samorządowych na lata 2014-2022 i jest jednym z najważniejszych

gminnych dokumentów planistycznych. Wskazuje jakie są najważniejsze do rozwiązania

problemy społeczne, edukacyjne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których

powinna być skoncentrowana uwaga władz w przyjętym horyzoncie czasowym. Przyszłością

Miasta i Gminy Dolsk jest zrównoważony rozwój w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym,

gospodarczym i społecznym, zmieniający gminę w atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy

i wypoczynku z dobrze wykształconymi funkcjami gospodarczymi, turystycznymi,

rekreacyjnymi i wypoczynkowymi o znaczeniu regionalnym. Równomierny, kompleksowy

rozwój gminy Dolsk następuje poprzez zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością

gospodarczą opartą na solidnej bazie usługowo – gospodarczej z poszanowaniem

środowiska przyrodniczego i kulturowego.

W roku objętym niniejszym Raportem Strategia stanowiła główne narzędzie

kształtowania lokalnej polityki. W omawianym okresie, działania samorządu gminnego były

widoczne w każdym z ujętych w Strategii obszarów rozwoju Gminy, co zostało opisane na

kartach niniejszego Raportu.
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IV. Informacje inwestycyjne i finansowe

4.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa - budżet miasta i gminy Dolsk w roku 2019
Odzwierciedleniem założeń sytuacji finansowo-ekonomicznej każdej gminy jest

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przyjęta uchwałą Nr IV/18/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2029 jest wiarygodnym źródłem informacji

o sytuacji finansowej na przestrzeni najbliższych 10 lat, pokazuje źródła finansowania

działalności gminy zgodnie z kierunkami jej rozwoju, co pozwala na racjonalne

gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań

wobec mieszkańców.

Uszczegółowieniem powyższego dokumentu w odniesieniu do każdego roku

budżetowego jest uchwała budżetowa. Podjęta w dniu 27 grudnia 2018 roku stanowi

podstawowy dokument, w oparciu o który prowadzona była działalność samorządu gminy

Dolsk w roku 2019. Przyjmując budżet Rada Miasta i Gminy uchwaliła dochody w wysokości

22 397 285,00 zł (z tego: dochody bieżące w kwocie 21 962 502,00 zł, a dochody majątkowe

w kwocie 434 783,00 zł) oraz wydatki w wysokości 21 277 285,00 zł (z tego: wydatki bieżące

w kwocie 20 675 104,39 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 602 180,61 zł).

Nadwyżkę w kwocie 1.120.000,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, z tego odpowiednio na:

a) spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki-Małachowo (II etap) -

300 000,00 zł,

b) wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA  - 820 000,00 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku mocą uchwał i zarządzeń, plan dochodów

zwiększył się o kwotę 3 898 455,55 zł i wynosi 26 295 740,55 zł natomiast wydatki

zwiększyły się o 4 542 466,86 zł  i wynoszą 25 819 751,86 zł .

W roku 2019 wprowadzono do budżetu przychody - odpowiednio w wysokościach:
a) Uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2019 r. – 98 323,02

zł,
b) Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019 r. –

80 000,00 zł,
c) Uchwałą Nr IX/59/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2019 r. – 180 000,00

zł,
d) Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 lipca 2019 r. –

389 283,00 zł,
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e) Uchwałą Nr XII/77/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. –
77 200,00 zł,

f) Uchwałą Nr XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r. –
318 488,29 zł,

Przychody Plan Wykonanie %

§ 903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na

finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej

319 283,00 zł 319 283,00 zł 100,00

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217

ust.2 pkt 6 ustawy
824 011,31 zł 824 011,31 zł 100,00

Natomiast Uchwałą Nr IX/59/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2019 r.

zwiększono rozchody budżetu o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy

wykup obligacji komunalnych, który nastąpił w dniu 30 maja 2019 r. Kolejna zmiana nastąpiła

mocą Uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 lipca 2019 r. kiedy to

zwiększono rozchody o kwotę 319 283,00 zł:

Rozchody Plan Wykonanie %

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 100,00

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów
619 283,00 zł 300 000,00 zł 48,44

Planowane rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1 619 283,00 zł, a wykonanie na dzień

31 grudnia 2019 r. wynosi 1 300 000,00 zł tj.;

a) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap -
300 000,00 zł,

b) wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA - 1 000 000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Dolsk posiada zobowiązania w wysokości

9 942 512,36 zł. Na tą kwotę składają się odpowiednio:
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a) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo
Księginki (II etap) – 582 860,00 zł,

b) emisja obligacji komunalnych  - 8 883 000,00 zł,
c) modernizacja oświetlenia ulicznego – 156 247,60 zł,
d) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie

inwestycji pn.: Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu
zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki - 319 283,00 zł,

e) umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego - 1121,76 zł

Analizując ogólnie wykonanie budżetu gminy Dolsk (szczegółowe opracowanie jest

treścią Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019) należy wskazać, iż na zaplanowane

dochody w kwocie 26 295 740,55 zł uzyskano 26 094 105,06 zł, co stanowi 99,23%:

Podział dochodów ogółem na: 26 295 740,55 26 094 105,06 99,23

dochody bieżące 25 788 736,69 25 905 069,60 100,45

dochody majatkowe 507 003,86 189 035,46 37,28

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzą odpowiednio:
Wyszczególnienie plan w zł wykonanie w zł % wykonania

planu
pozostałe dochody gminy 9 173 508,67 9 348 766,43 101,91

dotacje celowe na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej

9 535 867,32 9 487 484,14 99,49

dotacje celowe na realizację zadań
własnych gmin 504 967,56 503 240,49 99,66

środki na wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej: „Budowa świetlicy
wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej,
placu zabaw oraz utwardzenia terenu i
parkingu w Księginkach w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.”

319 283,00 0,00 0,00

dochody związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie umów lub
porozumień pomiędzy jst

35 700,00 28 200,00 78,99

subwencja ogólna z podziałem na: 6 726 414,00 6 726 414,00 100,00

    - część oświatową 4 730 672,00 4 730 672,00 100,00
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    - część wyrównawczą 1 974 407,00 1 974 407,00 100,00

    - część równoważącą 21 335,00 21 335,00 100,00

Ogółem 26 295 740,55   26 094 105,06 99,23

Dochody w zestawieniu wg jednostek przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki Plan Wykonanie %

MGOSiR Dolsk 31 240,00 zł 37 678,02 zł 120,61

OPS Dolsk 26 550,00 zł 26 357,43 zł 99,27

Zespół Przedszkoli w
Dolsku 180 200,00 zł 176 776,20 zł 98,1

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Mas łowie 35 138,00 zł 25 884,70 zł 73,67

Szkoła Podstawowa w
Dolsku 90 975,29 zł 65 260,29 zł 71,73

UMiG Dolsk 25 931 637,26 zł 25 762 148,42 z ł 99,35

Razem 26 295 740,55 zł 26 094 105,06 zł 99,23

W 2019 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 1.295.173,40 zł tytułem:

- obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk:

a) podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 588.906,28 zł,

b) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 462.047,78 zł,

c) podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 60.107,96 zł,

d) podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 127.721,82 zł
oraz udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
w następujących podatkach:

a) podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 38.159,00 zł,

b) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 10.724,56 zł,

c) podatek rolny (osoby fizyczne) – 773,00 zł,

d) podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 4.914,00 zł,

e) odsetki (osoby fizyczne) – 1.819,00 zł.

W powyższym obszarze w roku 2019 sporządzenie decyzji wymiarowych dotyczących

podatków i opłat przedstawiało się następująco:
a) w sprawie podatku od nieruchomości wydano 606 decyzji,
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b) w sprawie podatku rolnego wydano 453 decyzje,

c)w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego wydano 613 decyzji,

d) w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wydano 654 decyzje,

e) w sprawie podatku leśnego wydano 3 decyzje,

po 15 marca wydane zostały kolejne decyzje w sprawie wymiaru poszczególnych podatków

w związku ze zmianami w ewidencji podatników:

a) w sprawie podatku od nieruchomości - 134 decyzje,

b) w sprawie podatku rolnego – 128 decyzji,

c)w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – 93 decyzje,

d) w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – 95 decyzji,

zatem łącznie w roku 2019 wydano 2779 decyzji w sprawie wymiaru podatków.

Po stronie wydatków plan wynosił 25 819 751,86 zł, a realizacja 25 149 050,01 zł -

w przełożeniu procentowym - 97,40 %. W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta i Gminy

Dolsk podjęła uchwałę Nr XVI/109/19 w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem

roku budżetowego 2019, a które obejmują zadanie: "Rozbudowa budynku szkoły wraz

z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie”

(kwota 42 600,00 zł):

Wyszczególnienie plan wykonanie % wykonania planu
wydatki na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej

9 535 867,32 9 487 484,14 99,49

pozostałe wydatki na realizację
bieżących zadań gmin, w tym: 16 283 884,54 15 661 565,87 96,18

wydatki niewygasające 42 600,00 42 600,00 100

Ogółem 25 819 751,86 25 149 050,01 97,40

Wydatki ogółem, w tym: 25 819 751,86 25 149 050,01 97,40

wydatki bieżące 24 963 335,32 24 302 203,91 97,35

wydatki majątkowe, w tym 856 416,54 846 846,10 98,88

wydatki niewygasające 42 600,00 42 600,00 100

Natomiast w zestawieniu na podmioty dokonujące wydatków podział kształtuje się

następująco:



15 | S t r o n a

Nazwa jednostki Plan Wykonanie %

MGOSiR Dolsk 813 172,09 zł 795 668,64 zł 97,85

OPS Dolsk 9 937 762,96 zł 9 761 734,07 zł 98,23

Zespół Przedszkoli w Dolsku 2 151 870,29 zł 2 150 672,18 zł 99,94

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Masłowie 1 636 429,72 zł 1 608 917,82 zł 98,32

Szkoła Podstawowa w Dolsku 3 868 480,49 zł 3 816 012,13 zł 98,64

UMiG Dolsk 7 412 036,31 zł 7 016 045,17 zł 94,66

Razem 25 819 751,86 zł 25 149 050,01 zł 97,4

Finansowanie inwestycji w roku 2019:

Spośród wskazanych poniżej zadań inwestycyjnych do największych pod względem

zaangażowania środków finansowych należało wykonanie I etapu budowy świetlicy

w Księginkach – zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa świetlicy wiejskiej,

boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu

w Księginkach”, który otrzymał dofinansowanie na mocy umowy zawartej z Samorządem

Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje

w obiekty pełniące funkcje  kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi

na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.

W okresie od 8 kwietnia do 23 sierpnia wykonane zostały prace ziemne,

fundamentowanie, ściany nośne i działowe, konstrukcja i pokrycia dachowe, stolarka

drzwiowa i okienna, posadzki, tynki, sufit, schody, roboty związane z położeniem instalacji.

Koszt budowy  I etapu wyniósł  564 000,01 zł. Gmina Dolsk na przedmiotową inwestycję ma

przyznane dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Poniżej w tabeli zestawienie wydatków inwestycyjnych:
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Lp. Plan Wykonanie %

1        80 000,00    80 000,00 100,00%

2        72 600,00    72 600,00 100,00%

3        70 000,00    68 880,00 98,40%

4        14 000,00    14 000,00 100,00%

5        15 000,00    10 950,00 73,00%

6        10 000,00    10 000,00 100,00%

7        11 000,00    11 000,00 100,00%

8          6 816,53 5 904,00 86,61%

     319 283,00    319 283,00 100,00%

     257 717,01    254 229,10 98,65%

856 416,54 846 846,10 98,88%

Treść

Ocieplenie wigwamu  w miejscowości
Brześnica - FS Brześnica

Ocieplenie wigwamu w miejscowości
Trąbinek - FS Trąbinek

Dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji - wymiana systemów
ogrzewania węglowego na nowe
ekologiczne źródła ogrzewania na
terenie gminy Dolsk

Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Nowieczek - FS
Nowieczek

Opracowanie dokumentacji projektowej -
"Rozbudowa budynku szkoły wraz z
budową sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Masłowie

Autobus szkolny

Budowa świetlicy wiejskiej, boiska
trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw
oraz utwardzenie terenu i parkingu w
miejscowości Księginki

9

Ogółem:

Przyłącze wody do świetlicy wiejskiej
Pokrzywnica - FS Pokrzywnica

Przebudowa nawierzchni drogi
powiatowej nr 3922P Dolsk, ul.
Podrzekta

4.2 Realizacja funduszu sołeckiego
Bardzo ważnym elementem realizacji budżetu gminy oraz założeń gminnej strategii

rozwoju jest realizacja przez sołectwa zadań w ramach przyznanych środków funduszu

sołeckiego. Zestawienie przedsięwzięć za rok 2019 przedstawia poniższa tabela:

Lp. Sołectwo Kwota FS Wydano Zrealizowane zadania

1. Błażejewo 14.595,53 14.540,15
remont aneksu kuchennego

zakup sprzętu RTV i doposażenie aneksu

kuchennego

przegląd placu zabaw

zakup paliwa
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2. Brześnica 11.356,52 11.245,01
ocieplenie wigwamu wraz z konserwacją

przegląd placu zabaw

zakup krzewów, konserwacja kosiarki

zakup szafek

3. Drzonek 19.953,89 19.895,95
zakup elementu na plac zabaw, przegląd placu zabaw

dokumentacja projektowa

zakup tłucznia na drogę
zakup kosiarki, paliwo

doposażenie świetlicy

4. Księginki 17.034,78 13.505,22
naprawa dróg

projekt oświetlenia

wkład w ogólne koszty budowy świetlicy

5. Kotowo 13.875,75 13.631,22
utrzymanie zieleni

zakup garażu blaszanego

doposażenie placu zabaw
przegląd placu zabaw, utrzymanie

dokumentacja projektowa

doposażenie świetlicy

6. Lubiatowo 19.154,13 19.095,12
zakup materiałów na budowę drogi

organizacja festynu rekreacyjnego dla mieszkańców

(usługa wynajmu zespołu)

zakup wyposażenia kuchni

utrzymanie zieleni,

przegląd placu zabaw
zakup farb na odmalowanie sceny

wykonanie mapki projektowej

7. Lubiatówko 11.996,33 11.996,33
utrzymanie terenów zielonych

zakup sprzętu nagłaśniającego

przegląd placu zabaw

postawienie altanki

zakup i położenie kostki

prace modernizacyjne w świetlicy

8. Lipówka 10.156,89 9.566,42
przegląd placu zabaw
utrzymanie zieleni

zakup doposażenie świetlicy (m.in. promienniki

gazowe, zakup papy)
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9. Międzychód 22.313,16 22.308,22
utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni

przegląd placu zabaw, mapka projektowa,

postawienie altanki

usługa oświetlenia w Pince

zakup materiałów na docieplenie dachu

10. Małachowo 28.911,14 28.911,14
ochrona dożynek sołeckich,

utrzymanie zieleni,
przegląd placu zabaw, mapka projektowa

rozbudowy remizy OSP

11. Mełpin 19.713,96 19.644,44
zakup kostki do budowy chodnika,

zakup węzy strażackich,

zakup warnika,

konserwacja i przegląd, utrzymanie placu zabaw,

utrzymanie zieleni,

zakup materiałów na budowę wiaty, renowacja
świątków

12. Mszczyczyn 19.673,97 19.415,02
utrzymanie zieleni,

wykonanie projektu terenu rekreacji,

zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół

świetlicy oraz na remont świetlicy,

usługa wodzireja na festyn sportowo-rekreacyjny,

zakup elementów sportowo-rekreacyjnych

13. Masłowo 19.474,03 19.309,23
prace przy świetlicy, ogrodzenie

utwardzenie dróg,
doposażenie OSP,

utrzymanie zieleni,

remont sceny i placu zabaw, przegląd placu zabaw

zakup materiałów remontowych do świetlicy,

14. Nowieczek 17.114,76 17.085,74
zakup paliwa,

budowa oświetlenia ulicznego,

przegląd placu zabaw,

bieżące naprawy w świetlicy

15. Ostrowieczno 20.033,86 20.030,65
przebudowa nawierzchni przed budynkiem świetlicy,
wykonanie dokumentacji pod garaż,

utrzymanie zieleni,

zakup elementów siłowni napowietrznej,

usługa na festyn rekreacyjny (dmuchany zamek)
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16. Pokrzywnica 11.316,53 10.404,00
renowacja figury i krzyża,

założenie rynien na świetlicy,

przyłącze wody do świetlicy

17. Rusocin 17.914,51 17.834,38
utrzymanie zieleni

zakup i montaż zamka do drzwi świetlicy,

utrzymanie i przegląd placu zabaw,

zakup materiałów na budowę chodnika,
zakup tłucznia na drogę

18. Trąbinek 11.756,40 11.747,01
ocieplenie wigwamu,

zakup paliwa,

przegląd placu zabaw

19. Wieszczyczyn 19.953,89 16.009,48
oświetlenie - projekt i przyłącze

zakup kostki,

dokumentacja projektowa, zakup sprzętu do ćwiczeń

utrzymanie zieleni,
zakup wyposażenia na świetlicę

Łącznie Sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowały w roku 2019

kwotę 316.174,73 (96,9% planu).

4.3 Informacje o stanie mienia komunalnego
Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania

zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
roku, majątkiem o łącznej wartości 53 560 848,07 zł.

W roku 2019, w toku wykonania podjętych uchwał, dokonano sprzedaży nieruchomości

stanowiących mienie gminy Dolsk:

a)  zgodnie z Uchwałą nr XLVII/303/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca

2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku

w drodze przetargu - w dniu 11 kwietnia 2019 roku - przeprowadzono II przetargi

ustne nieograniczone, które zakończyły się sprzedażą następujących działek:

Ø działka nr 1548/2 o pow. 0,0529 ha za kwotę 30.900,00 zł netto (38.007,00 zł brutto),

Ø działka nr 1548/5 o pow. 0,0730 ha za kwotę 45.500,00 zł netto (55.965,00 zł brutto),

Ø działka nr 1548/7 o pow. 0,0657 ha za kwotę 36.500,00 zł netto (44.895,00 zł brutto),

Ø działka nr 1548/8 o pow. 0,0621 ha za kwotę 38.000,00 zł netto (46.740,00 zł brutto).

Umowy notarialne zostały podpisane w dniu 13 maja 2019 roku;
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b) zgodnie z Uchwałą nr LI/313/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 października

2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze

bezprzetargowej, dokonano sprzedaży działki nr 506/1 o pow. 0,0307 ha za kwotę

8.200,00zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT);

Umowę notarialną zawarto w dniu 5 lutego 2019 roku;

W ciągu roku sprawozdawczego wydane zostały także dwa zarządzenia dotyczące trybu

sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej działek z zasobu gminnego:

a) zarządzenie nr 56/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia trybu sprzedaży działek z gminnego zasobu nieruchomości

i ustalenia ceny wywoławczej (dotyczyło działek nr 29/3 i nr 29/4 położonych

w Międzychodzie),

b) zarządzenie nr 61/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lipca 2019 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki z gminnego zasobu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych

(dotyczące działki 193/4 położonej w Mszczyczynie).

Grunty mienia gminnego podlegają także dzierżawie – wg stanu na dzień 31 grudnia

2019 roku ogółem zawartych jest 14 umów na dzierżawę gruntów mienia gminnego na

ogólną powierzchnię 28,8220 ha.

W roku 2019 ogłoszone zostały 3 przetargi na dzierżawę gruntów stanowiących mienie

komunalne:

a) przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 1,3330 ha w

Błażejewie (cz. działki nr 91/2 i 91/5) - czynsz roczny osiągnięty w drodze przetargu

ustnego nieograniczonego wyniósł 21 q pszenicy rocznie,

b) przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek nr 25, 27 i 28 o łącznej

powierzchni 1,7300 ha położonych w Mszczyczynie - czynsz roczny osiągnięty

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyniósł 29 q pszenicy rocznie,

c) przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 340/4 o powierzchni 1,1874 ha

położonej w Małachowie - czynsz roczny osiągnięty w drodze przetargu wyniósł 3,60

q pszenicy rocznie.

Czynsz naliczany jest wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy za dane półrocze zgodnie

z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Wszystkie w/w umowy dzierżawy zawarte zostały na okres od 1 września 2019 roku

do 31.08.2022 roku.
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Pełna informacja o stanie mienia komunalnego wraz z wyszczególnieniem zmian, jakie
miały miejsce w ciągu całego 2019 roku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

V. Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej,
zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska.

5.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
17 maja 2005 roku, mocą uchwały Nr XXVIII/158/05, Rady Miasta i Gminy Dolsk

Gmina przyjęła obowiązujące do dnia dzisiejszego Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk. Z uwagi na zmiany spo łeczno-

gospodarczo-przestrzenne, jakie na przestrzeni ostatnich 15 lat miały miejsce w naszym

kraju, dokument ten podlegał kilku zmianom wprowadzonym: uchwałą Nr XXXVIII/242/09

Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r., uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta

i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XXX/199/13 Rady Miasta i Gminy

Dolsk z dnia 27 lutego 2013 roku. Na chwilę obecną studium jest w trakcie opracowania jego

zmiany, która dotyczyć będzie wybranych fragmentów, głównie wprowadzenia zabudowy

mieszkaniowej, letniskowej i terenów kopalin.

W odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na koniec

2019 roku w gminie Dolsk obowiązywało 29 takich dokumentów obejmując ok. 3%

powierzchni gminy. Planami zagospodarowania przestrzennego objęte są fragmenty

miejscowości: Dolsk, Międzychód, Mełpin, Nowieczek, Ostrowieczno, Pokrzywnica,

Małachowo, Lubiatowo, Lubiatówko, Drzonek. W ubiegłym roku wszczęto procedury

związane ze sporządzeniem kolejnego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno, ustalającego usługowe

przeznaczenie części terenu tej wsi. Procedura jest w trakcie realizacji i według założeń

powinna zakończyć się w roku bieżącym.

W przypadkach, gdy dla określonego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, realizacja inwestycji następowała w drodze ustalenia

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W roku 2019 w Urzędzie Miasta     i Gminy

Dolsk wydano łącznie 108 decyzji z tego obszaru, w tym 105 decyzji związanych

z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i 3 decyzje o środowiskowych

uwarunkowaniach. Ponadto wydano 118 postanowień związanych z odmową wydania

zaświadczenia oraz łącznie 31 zaświadczeń, wypisów i wyrysów ze studium oraz

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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W roku 2019 wydano także 19 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości

położonych na terenie gminy oraz 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie podziału

nieruchomości.

5.2 Infrastruktura drogowa
Szkielet dróg miasta i gminy Dolsk opiera się na 2 drogach wojewódzkich, 10 drogach

powiatowych oraz publicznych drogach gminnych. Modernizacja dróg i poprawa jakości ich

nawierzchni przebiega głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu

ruchu.

Przez teren gminy Dolsk przebiegają następujące odcinki dróg:

a) drogi wojewódzkie:

Ø droga nr 434 Kostrzyn – Rawicz – 12,674 km

Ø droga nr 437 Dolsk – Koszkowo (gm. Borek Wlkp.) – 5,430 km

b) drogi powiatowe o łącznej długości 65,2 km, w tym:

Ø nr 4070 - Kadzewo - Bodzyniewo - Międzychód - Pinka - droga wojewódzka 434 -

Wieszczyczyn - Dobczyn - Jarosławki - Konarskie - droga wojewódzka 436,

Ø nr 4073 - droga wojewódzka 432 - Nochówko - Kadzewo - Mełpin - Lubiatówko - Dolsk

(ul. Kościańska, ul. Kościelna, Pl. Wyzwolenia, ul. Pocztowa) - droga wojewódzka

434,

Ø nr 4075 - Nochówko - Pełczyn - Gawrony – Międzychód,

Ø nr 4078 - droga wojewódzka 434 - Masłowo - Rusocin – Dobczyn,

Ø nr 4080 - droga wojewódzka 434 - Dolsk (ul. Widokowa) - Trąbinek - Błażejewo -

Włościejewice - Włościejewki - Brzóstownia - droga wojewódzka 436,

Ø nr 4082 - droga wojewódzka 434 - Ostrowieczno - Lipówka - Podlesie - Ługi – Mchy,

Ø nr 4085 - Nowieczek - Ostrowieczno - Pokrzywnica - droga wojewódzka 437- Księginki

- droga wojewódzka 434,

Ø nr 4091 - Lipówka - Brześnica - granica powiatu śremskiego,

Ø nr 4093 - droga wojewódzka 437 - Mszczyczyn - granica powiatu śremskiego,

Ø nr 3922 - (Bieżyń) - granica powiatu śremskiego -Dolsk (ul. Podrzekta, ul. Gostyńskie

Przedmieście) - droga wojewódzka 434,

c) drogi gminne o łącznej długości 56 km, w tym 22 km o nawierzchni utwardzonej.

Drogi publiczne gminne w granicach administracyjnych miasta Dolsk to 8 dróg o łącznej

długości 3,49 km. Drogi te posiadają nawierzchnię twardą bitumiczną i brukowcową. Poza

granicami administracyjnymi miasta Dolsk występuje 28 dróg o łącznej długości 52,63 km.

Około 20 km dróg posiada nawierzchnię twardą tj. bitumiczna lub brukowcową natomiast

pozostałe drogi posiadają nawierzchnię gruntową, częściowo wzmocnioną.
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Do dróg stanowiących własność gminy Dolsk zaliczamy także drogi wewnętrzne, które

stanowią pozostałą sieć dróg, których przeznaczeniem jest dojazd do nieruchomości

zabudowanych i niezabudowanych.

Na drogach stanowiących własność gminy Dolsk w 2019 roku wykonano następujące prace:

a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta

i gminy Dolsk masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami (remonter

drogowy typu - patcher) - zrealizowany na kwotę 61.500,00 zł. Wykonawcą robót była

firma Zakład Drogowy Sp. z o. o., Psary Małe  ul. Krótka 1A, 62-300 Września,

b) profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Dolsk wraz

z uzupełnieniem nierówności niwelety nawierzchni tłuczniem kamiennym, gruzem

betonowym lub destruktem asfaltowym – usługa zrealizowana za kwotę 164.626,27zł.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „CYNK s.c.”,

Edward Cynka i wspólnicy, Sosnowiec ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem,

c) malowanie oznakowania poziomego dróg - usługa została zrealizowana za kwotę

5.725,90 zł, a wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

MAL-DAR Dariusz Budnik, Gniezno ul. Myśliwiecka 49, 62-200 Gniezno.

W ramach natomiast inwestycji prowadzonej przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu - na drodze wojewódzkiej nr 434 przy skrzyżowaniu ulic Św. Ducha i Widokowej

w Dolsku – wybudowany został nowy chodnik o długości 225 metrów. Ułożono krawężnik,

obrzeża oraz mur oporowy. Nasypy skarp zostały wyprofilowane i wzmocnione płytami

ażurowymi. Krawędzie jezdni odtworzono na szerokości jednego metra. Zamontowano także

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: bariery sprężyste i rurowe. Wartość całego

zadania to kwota ponad 490 tysięcy złotych. Wykonawcą była Firma Usługowo – Handlowa

SOB-BRUK Adam Sobiech Kościan. Długo oczekiwana przez mieszkańców naszej gminy

inwestycja stała się faktem, a bezpieczeństwo pieszych na tym fragmencie drogi zostało

znacznie poprawione.

W zakresie zadań związanych z administrowaniem pasami drogowymi przeprowadzono

129 postępowań obejmujących wydanie następujących zezwoleń:

Ø zezwolenia na lokalizację urządzeń – 30,

Ø zezwolenia na lokalizację zjazdu – 7,

Ø zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót – 49,

Ø zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń w pasie

drogowym – 43.
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W 2019 roku dokonano również nowego oznakowania następujących ulic w Dolsku:

Azaliowa, Jaśminowa, Konwaliowa., Irysowa, Wrzosowa, Fiołkowa, Wczasowa, Różana,

wymieniono oznakowanie wszystkich ulic w Wieszczyczynie oraz oznakowano dojazd do

posesji w Gawronach.

5.3 Transport publiczny
Transport publiczny na terenie gminy Dolsk - współfinansowany ze środków budżetu

gminy Dolsk - realizowany był w zakresie:

a) porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dolsk, a Gminą Śrem z dnia 29 czerwca

2016 r. w sprawie współdziałania w zakresie gminnych przewozów pasażerskich –

w 2019 roku na terenie naszej gminy kursowała linia komunikacyjna nr 11

obsługująca miejscowości – Drzonek, Wieszczyczyn, Rusocin, Nowieczek, Masłowo,

Pinka, Międzychód i Gawrony. Przewozy realizowała firma TOTEM Sp. z o.o. ze

Śremu w ramach komunikacji miejskiej gminy Śrem. Stawka przewozowa

w I półroczu wynosiła 5,04 zł/km, a w II półroczu 5,77 zł/km, co dało łączne koszty

utrzymania linii komunikacyjnej w 2019 roku na poziomie 49.965,20 zł,

b) umowy nr 168/12/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Dolsk,

a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A., na mocy której

funkcjonowała linia komunikacyjna nr 233 obsługująca miejscowości – Mszczyczyn,

Gajewo, Pokrzywnica, Ostrowieczno, Ostrowieczko, Dolsk, Lubiatówko, Lubiatowo,

Mełpin. Linia kursowała w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku  za stawkę

przewozową 3,38 zł netto/km, co dało łączne koszty utrzymania linii komunikacyjnej

21.259,93 zł. Na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie

dotacji celowej zawartej 13.02.2019 r. pomiędzy Powiatem Śremskim, a Gminą Dolsk

Powiat Śremski zrefundował poniesione koszty w kwocie 7.500,00 zł,

c) umowy z dnia 16.10.2019r. zawartej pomiędzy Powiatem Śremskim, a Gminą Dolsk w

sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

celowej na realizację zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności

publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach

pasażerskich – na mocy tej umowy została udzielona dotacja w kwocie 45.000,00 zł

na dofinansowanie utrzymania wszystkich połączeń komunikacyjnych realizowanych

przez firmę PKS Poznań SA na terenie gminy Dolsk w okresie od 1 września do 31

grudnia 2019 roku.
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5.4 Spółki wodne
Zgodnie z uchwałą NR XLVIII/307/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września

2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej

dla spółek wodnych po zmianie dokonanej uchwałą nr VI/33/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 20 lutego 2019 r. została zawarta umowa przyznająca Gminnej Spółce Wodnej Dolsk

dotację w wysokości 50.000,00 zł. W 2019 roku dotacja była przyznana na bieżące

utrzymanie i remont urządzeń wodnych, konserwację rowów melioracji wodnej szczegółowej

na terenie 12 miejscowości gminy Dolsk i obejmowała 12 km urządzeń.

5.5 Wodociągi i kanalizacja
Zadania własne gminy Dolsk w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dolsku.

Kierowany przez dyrektora zakład budżetowy, zatrudnia łącznie na 10 etatach: pracowników

administracyjnych, kierowców, inkasenta,  pracowników brygady remontowo-konserwacyjnej,

operatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Do zakresu wykonywanych zadań w omawianym obszarze należy zbiorowe zaopatrzenie

w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz obsługa

komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie zlecanym przez organ

wykonawczy gminy. Na koniec 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej zarządzał

majątkiem o wartości 25.650.771,61 zł. Przez cały 2019 rok Zakład wykonywał czynności

statutowe, do których został powołany.

Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dolsk jest realizowane

poprzez trzy stacje wodociągowe zlokalizowane w Dolsku, Małachowie i Wieszczyczynie.

Łączna długość czynnej i obsługiwanej sieci wodociągowej oraz przyłączy wynosi obecnie

blisko 140 km. Woda dostarczana jest do 1660 odbiorców.

Stacja Uzdatniania Wody w Dolsku, zlokalizowana przy ul.  Widokowej, zaopatruje w wodę

miejscowości Dolsk, Kotowo, Lubiatówko, Lubiatowo, Mełpin, Trąbinek, Ostrowieczno,

Ostrowieczko, Błażejewo, Pokrzywnica, Brześnica, Mszczyczyn, a także zaopatrzenie

hurtowe miejscowości  Ługi i Włościejewice leżące na  terenie gminy Książ Wlkp.

Stacja Uzdatniania Wody w Małachowie zaopatruje w wodę miejscowości Małachowo

i  Księginki, natomiast Stacja Uzdatniania Wody w Wieszczyczynie dostarcza wodę

mieszkańcom Wieszczyczyna, Rusocina, Masłowa, Nowieczka, Drzonku, Międzychodu,

Gawron, Pinki oraz Dobczyna w gminie Śrem.

W roku 2019 wyprodukowano i dostarczono do odbiorców 364.633 m3 wody.

Działalność w zakresie odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych

realizowana jest poprzez oczyszczalnię ścieków  zlokalizowaną w Dolsku przy
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ul. Kościańskiej, pompownię wraz z punktem zlewnym przy ul. Św. Ducha oraz

10 przepompowni strefowych.

Łączna długość czynnej i obsługiwanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi

obecnie blisko 30 km. Ścieki odbierane są od 558 użytkowników. Do oczyszczalni spływają

ścieki produkowane w miejscowościach Dolsk, Księginki i Małachowo. Ścieki produkowane

w miejscowości Drzonek oraz Wieszczyczyn odprowadzane są kolektorem tłocznym

do oczyszczalni zlokalizowanej na terenie gminy Śrem.

W roku 2019 oczyszczalnia ścieków w Dolsku przyjęła 61.571 m3 ścieków, w tym 5.381 m3

stanowiły ścieki dowożone.

By zapewnić ciągłość dostaw wody i właściwe działanie oczyszczalni ścieków w roku

2019 Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał szereg bieżących prac remontowo-

konserwacyjnych, w szczególności:

a) usunięto 29 awarii sieci i przyłączy wodociągowych,

b) wymieniono około 300 mb. sieci wodociągowej DN200,

c) wymieniono u odbiorców 460 szt. wodomierzy ze względu na utratę legalizacji,

d) dokonano wymiany 5 hydrantów przeciwpożarowych,

e) wykonano remonty pomp Herboner, DM, SPO, 65 PJM oraz mieszad ła BIOX z

oczyszczalni,

f) wykonano remont rozdzielni elektrycznej na SUW w Wieszczyczynie,

g) wymieniono rurociąg wody surowej w Wieszczyczynie,

h) wymieniono stację zlewczą i kratę koszową,

i)  wymieniono sieć wodociągową w Dolsku na odcinku ul. Śremskie Przedmieście –
Szkolna.

W ramach dokonanych zakupów, niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania Zakładu

Gospodarki Komunalnej, należy wskazać w szczególności:

a) pompę jednostopniową 65PJM180, pompę zatapialną nurt,

b) zadymiarkę kanałową, zgrzewarkę do rur, młotowiertarkę, sprężarkę tłokową,

c) samochód specjalny marki Mercedes do wywozu nieczystości płynnych.

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem kwestii obliczeń prewskaźnika w wyniku

rocznej korekty podatku Vat, Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął dodatkowe przychody

operacyjne w wysokości 40.302,63 zł. W związku z niewykorzystaniem funduszu płac

wraz z pochodnymi w wysokości 12.655,10 zł, niewykorzystaniem środków inwestycyjnych

w kwocie 8.777,30 zł, rozwiązaniem odpisów aktualizacyjnych na kwotę 14.020,38 zł

oraz zwiększeniem sprzedaży w stosunku do planu z miesiąca września 2019 r. wystąpiła

nadwyżka środków obrotowych w wysokości 95.782,20 zł. Zgodnie z Uchwałą nr IV/24/18
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Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27.12.2018 r. Zakład został zwolniony z obowiązku

odprowadzania tej nadwyżki do Gminy i przeznaczył ją na zakupy inwestycyjne w roku 2020.

5.6 Mieszkalnictwo
Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin

o niskich dochodach oraz znajdujących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej.

Realizacja tej części zadań należy do obowiązków Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz

Zakładu Gospodarki Komunalnej, który – zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami -

zajmuje się również utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych. W roku 2019

Zakład był administratorem 32 mieszkań komunalnych położonych w Drzonku przy

ul. Klonowej, w Mełpinie, w Dolsku przy ul. Kościelnej, Kościańskiej, Pocztowej, Gostyńskie

Przedmieście oraz w Mszczyczynie przy ul. Szkolnej. Stan wszystkich mieszkań należy

określić jako dobry.

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w całości pokrywane jest z wpłat

czynszowych. W roku sprawozdawczym ważniejsze prace remontowe wykonane

w zasobach mieszkaniowych to odpowiednio:

· wymiana okien w lokalu w Drzonku,

· wymiana pieca w lokalu w Dolsku przy ul. Kościańskiej,

· naprawa instalacji c.o., wymiana podgrzewacza wody oraz drzwi w lokalu w Dolsku

przy ul. Gostyńskie Przedmieście,

· wymiana drzwi zewnętrznych w kolejnym lokalu w Dolsk przy ul. Kościańskiej,

· naprawa tynku na elewacji oraz panel ogrodzeniowy w Mszczyczynie,

· remont lokalu mieszkalnego w Dolsku przy ul. Kościańskiej - przygotowanie dla

nowego najemcy.

Reguły obowiązujące w zakresie gospodarki lokalami komunalnymi gminy Dolsk określa

„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk” przyjęty

uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XLIII/278/18 z dnia 28 marca 2018 r. Program swoim

zasięgiem czasowym obejmuje lata 2018 – 2023. Natomiast same zasady, które znajdują

zastosowanie każdorazowo w sytuacji wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu gminy Dolsk, zostały szczegółowo określone w uchwale Rady

Miasta i Gminy Dolsk nr IV/25/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dolsk.

W roku 2019 dla lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Dolsk

stawka czynszu wynosiła 5,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Stawka ta została

zmieniona zarządzeniem Nr 101/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada
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2019 roku – i z dniem 01 stycznia 2020 roku - wynosi 5,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zgodnie z wydanym zarządzeniem stawki czynszu ulegają obniżeniu w przypadkach braku

w lokalu centralnego ogrzewania, łazienki lub usytuowania mieszkania na poddaszu.

W roku ubiegłym dokonano także sprzedaży jednego lokalu komunalnego. Zgodnie

z Uchwałą Nr IV/23/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie

sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego oraz kolejno Zarządzenia nr 29/19 Burmistrza

Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokalu

z gminnego zasobu nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej i Zarządzenia nr 62/19

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie obniżenia ceny

wywoławczej lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonego do

sprzedaży w kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych - w drodze III przetargu

ustnego nieograniczonego - sprzedano lokal mieszkalny nr 3 w Nowieczku, przy ul Nowa,

znajdujący się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce nr 80/2. Cena sprzedaży

lokalu wynosiła 11.500,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Umowa notarialna została

zawarta w dniu 9 września 2019 roku.

W roku 2019 na sesji w dniu 23 października, podjęto także Uchwałę Nr XIV/94/19 Rady

Miasta i Gminy Dolsk w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych

w Dolsku przy ul. Pocztowej 24. Zgodnie z jej treścią przystąpiono do czynności

zmierzających do przygotowania lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 5 w Dolsku przy ul. Pocztowej

24 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

W przedmiotowej sprawie w dniu 6 listopada 2019 roku wydane zostało Zarządzenie

nr 94/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia

ceny powyższych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia.

5.7 Sieć elektroenergetyczna
Sieć elektroenergetyczna na terenie gminy Dolsk stanowi własność firmy ENEA

Operator Sp. z o.o.. Do zadań spółki należy między innymi dbałość o rozwój i systematyczne

ulepszanie infrastruktury dystrybucyjnej w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Działalność spółki obejmuje:

a) przyłączanie nowych odbiorców do sieci,

b) zmniejszanie strat dystrybucji energii,

c) prowadzenie ruchu i utrzymanie sieci w odpowiednim stanie technicznym, poprawa

jakości i pewności zasilania, poprawa bezpieczeństwa obsługi urządzeń

elektroenergetycznych, rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,

d) działania w zakresie zmniejszenia negatywnego wpływu wykorzystywanych urządzeń

na środowisko.
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W ramach umowy, zawartej zgodnie z procedurami określonymi ustawą Prawo

zamówień publicznych, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do obiektów

administrowanych przez gminę Dolsk oraz jej jednostki zapewnia firma ENEA S.A.

Na terenie gminy Dolsk występuje również sieć oświetlenia drogowego, która jest

w administrowaniu dwóch podmiotów:

1) ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – 601 punktów świetlnych,

2) Gmina Dolsk – 101 punktów świetlnych.

Łączne koszty konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Dolsk w 2019 roku

wyniosły 147.348,80 zł.

5.8 Ochrona zabytków
Wypełniając przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w budżecie

gminy Dolsk na rok 2019 zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

zadań z powyższego zakresu. W ramach tej kwoty sfinansowano prace remontowo-

modernizacyjne na chórze w kościele pw. św. Wawrzyńca należącego do parafii pw.

Świętego Michała Archanioła w Dolsku. Kościół pw. św. Wawrzyńca – wczesnobarokowy –

pochodzący z 1613 roku - wpisany jest do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego.

VI. Ochrona środowiska

6.1 Program Ochrony Środowiska

W drugiej połowie roku 2019 przystąpiono do opracowania gminnego programu ochrony

środowiska, który zgodnie  z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) jest wymaganym dokumentem,

określającym kierunki działań gminy w przedmiotowym obszarze.

W latach poprzednich obowiązywał „Program ochrony środowiska dla Gminy Dolsk

na lata 2011-2013 z perspektywą do 2016 roku”, którego kontynuacją będzie właśnie

„Program Ochrony Środowiska na lata 2020 - 2023, z perspektywą na lata 2024 – 2027”,

którego opracowanie i przyjęcie mocą uchwały nastąpi w roku 2020.

Dnia 5 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zawarła umowę z firmą Green

Key z siedzibą w Poznaniu na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Dolsk na lata 2020 - 2023, z perspektywą na lata 2024 – 2027” wraz z opracowaniem

prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na

lata 2020 - 2023, z perspektywą na lata 2024 – 2027”

Opracowanie programu ochrony środowiska ma na celu przeanalizowanie zmian, jakie

zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupe łnienie
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zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska gminy Dolsk, utrzymania

stanu środowiska na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska

oraz kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach gdzie standardy

jakości środowiska są przekraczane. Zawarte w programie ochrony środowiska rozwiązania

inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się także do właściwego,

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu

wystąpiono do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Poznaniu z wnioskami o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk

na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027”. Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Poznaniu nie odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla projektu Programu i uzgodnił zakres oraz stopień szczegółowości

wymagany w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu pn. „Program

Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027”.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu natomiast uzgodnił

pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla projektu Programu. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy

Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027” został również pozytywnie

zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w Śremie (Uchwała Nr 40/275/2019 z dnia 25

października 2019 roku).

W związku z powyższym została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko

dotycząca projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,

z perspektywą na lata 2024-2027”, i ponownie przesłana do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu celem zaopiniowania. W obu przypadkach uzyskano

opinie pozytywne.

W związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony

Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027” Radzie

Miasta i Gminy Dolsk na początku 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie konsultacji

społecznych zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.).
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6.2 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk
Uchwałą nr XLII/261/18 z dnia 28 lutego 2018 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk przyjęła

założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy

Dolsk. Podstawę prawną opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk” stanowi art. 18 i 19 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 ze zm.). Przedmiotowy dokument

zawiera między innymi:

a) określenie zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

b) omówienie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów

paliw, energii elektrycznej oraz ciepła,

c) wskazanie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie paliw i energii,

d) wskazanie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla Gminy Dolsk” pozwala na kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób

uporządkowany i dostosowany do warunków lokalnych. Założenia dokumentu są syntezą

zarówno celów i zasad polityki energetycznej, gospodarczej i społecznej państwa, a celem

przedmiotowego opracowania jest analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich

zaspokajania na terenie gminy oraz określenie przyszłego zapotrzebowania na ciepło,

energię elektryczną i paliwa gazowe poprzez wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania

energii do 2030 roku, z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.

W zakresie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie paliw i energii w zakresie

korzystania z energii elektrycznej i cieplnej, zostały opisane zadania związane

z modernizacją oświetlenia oraz zadania termomodernizacyjne. Wśród zadań

termomodernizacyjnych  uwzględniono termomodernizacje obiektów stanowiących własność

gminy Dolsk:

1) Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63 – 140 Dolsk;
2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, ul. Kościańska 4.

Z uwagi na brak środków finansowych w roku sprawozdawczym nie wykonano niestety

żadnych działań mających wpływ na poprawę warunków korzystania z nośników energii.

6.3 Ochrona powietrza

W trosce o jakość powietrza Gmina Dolsk realizowała w roku 2019 program udzielania

dotacji na likwidację pieców węglowych i zastąpieniu ich kotłem gazowym, elektrycznym,

olejowym lub na biomasę, a w przypadku braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu

mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej - kotłem na paliwo stałe, spełniającym



32 | S t r o n a

określone wymagania. Podstawą tych działań była podjęta w dniu 3 lipca 2019 roku uchwała

Rady Miasta i Gminy Dolsk  Nr XI/72/19 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji

celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w

mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk. Uchwała

określa zasady udzielania dotacji i tryb postępowania przy jej udzielaniu oraz sposób

ustalania wysokości i rozliczenia dotacji celowej. Dotacja może być udzielana wyłącznie na

dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu ogrzewania.

W raportowanym roku z dotacji samorządu na ten cel skorzystało 5 osób, a kwota

udzielonego wsparcia wyniosła łącznie 10.950,00 zł.

6.4 Ochrona zwierząt
W zakresie opieki nad zwierzętami gmina Dolsk realizuje przyjęty Uchwałą Nr VI/35/19

z dnia 20 lutego 2019 r. Rady Miasta i Gminy Dolsk „Program opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolsk w 2019 roku”

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad

zwierzętami bezdomnymi. Program obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt.

Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi gmina Dolsk realizuje za pośrednictwem

Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, gm. Śrem - zgodnie

z zapisem porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia

gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt

polegającego na rozbudowie oraz eksploatacji schroniska w Gaju. Stronami porozumienia są

gminy: Śrem, Książ Wielkopolski, Brodnica, Dolsk, Czempiń, miasto Kościan, gmina

Kościan, Krzywiń i Krobia. Wszyscy uczestnicy porozumienia współuczestniczą

w kosztach bieżącego utrzymania schroniska, modernizacji i rozbudowy. Administratorem

schroniska jest od 2017 roku Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju z siedzibą w Śremie.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku było realizowane poprzez
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przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska i zapewnienie im właściwych warunków

bytowania oraz opieki weterynaryjnej. Schronisko w ramach swojej działalności zajmowało

się także poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych

zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

W 2019 roku, z terenu gminy Dolsk, Schronisko dla Zwierząt w Gaju wyłapało łącznie 33 psy

oraz 14 kotów. Dotacja na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Gaju przekazana w roku

2019 gminie Śrem wyniosła 27.176,40 zł.

Zadanie w zakresie utrzymania w gotowości budynków gospodarczych w celu

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z umową nr 166/12/2018 z dnia

31.12.2018 r. na terenie gminy Dolsk w 2019 r. realizowało gospodarstwo rolne położone

w miejscowości Małachowo, natomiast zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w imieniu gminy Dolsk zajmował się

na mocy zawartej umowy nr 165/12/2018 Prywatny Zakład Leczniczy dla Zwierząt, położony

przy ul. Lipowej 19 w Dolsku.

Zgodnie z zawartą umową, do zakresu zadań lekarza weterynarii należało:

a) przyjazd na miejsce zdarzenia i jego zabezpieczenie,

b) zbadanie zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym oraz jego opatrzenie,

c) transport zwierzęcia do lecznicy,

d) podjęcie działań leczniczych w lecznicy.

Gmina w ramach Programu prowadziła także we współpracy z placówkami oświatowymi

działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich

humanitarnego traktowania oraz adopcji zwierząt bezdomnych. W szczególności na uwagę

zasługują tutaj działania podjęte przez Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej

im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.

6.5 Gospodarka odpadami
Zadania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach należące do zadań własnych gminy Dolsk przejął Związek

Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu

na podstawie uchwały nr VIII/53/2003 z dnia 5.09.2003 r. Rady Miasta Gminy Dolsk

w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów

„SELEKT” w Czempiniu - Gmina Dolsk przystąpiła do związku i zgodnie z brzmieniem

 § 3 Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” -

jest jego uczestnikiem.
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W załączeniu do niniejszego raportu przekazujemy sprawozdanie finansowe

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” za rok 2019

(załącznik nr 2) oraz zestawienie odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Dolsk

za rok 2019 – (załącznik nr 3).

VII.  Realizacja zadań z zakresu oświaty.

Gmina Dolsk, jako jednostka samorządu terytorialnego, od momentu przejęcia szkół

przez samorządy w Polsce, odpowiada za całokształt funkcjonowania gminnej oświaty.

Jest to jedno z podstawowych zadań gminy, a praktyce obejmuje w szczególności

utrzymanie obiektów oświatowych, wyposażanie ich w niezbędne pomoce dydaktyczne,

sprzęt multimedialny, zapewnienie - zgodnej z przepisami i na odpowiednim poziomie -

realizacji podstawy programowej, w tym finansowanie zatrudnienia kadry pedagogicznej

i niepedagogicznej, organizowanie dowozów szkolnych, prowadzenie sto łówek, wypłatę
stypendiów socjalnych. Wydatki na oświatę stanowiły kwotę 8 221 360,53 zł wśród ogółu

wydatków budżetu Miasta i Gminy Dolsk w roku 2019, w tym 4 730 672,00 zł  to subwencja

oświatowa otrzymana z budżetu państwa, a 3 490 688,53 zł  to środki własne gminy Dolsk.

7.1 Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna placówek oświatowych, dla których gmina Dolsk jest organem

prowadzącym, została w roku 2019 dość istotnie zmieniona w porównaniu ze stanem

z lat poprzednich. Mocą uchwał Rady i Miasta Gminy Dolsk przekształcono Przedszkole

„Stokrotki” w Dolsku likwidując jego oddziały zamiejscowe i utworzono 4 samodzielne

przedszkola oraz jeden punkt przedszkolny. Następnie utworzone zostały dwa zespoły:

Zespół Przedszkoli w Dolsku i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – zmiany te

pozwoliły dostosować sieć placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na

terenie naszej gminy do wymogów wynikających z ustawy – Prawo oświatowe.

Tym samym, z dniem 1 września 2019 roku sieć szkół i przedszkoli prowadzonych przez

Gminę Dolsk obejmuje:

a) Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, w skład którego weszły:

Ø Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie,

Ø Przedszkole w Wieszczyczynie

c) Zespół Przedszkoli w Dolsku, do którego przynależą:

Ø Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku,

Ø Przedszkole w Małachowie,

Ø Przedszkole w Mszczyczynie,
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Ø Przedszkole w Ostrowiecznie

Ø Punkt przedszkolny w Międzychodzie przyporządkowany organizacyjnie

Przedszkolu „Stokrotki” w Dolsku.

Organizację przedszkoli i szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

przedstawiają poniższe tabele:

Oddziały/liczba uczniówNazwa placówki
szkolnej

I II III IV V VI VII VIII Razem

Szkoła Podstawowa w
Dolsku

2/44 2/30 2/30 1/17 3/51 3/67 2/42 1/26 16/307

Szkoła Podstawowa w
Masłowie 1/20 1/18 1/12 ----- 2/31 1/17 1/12 1/16 8/127

Stan organizacji przedszkoli:

Nazwa przedszkola Liczba
oddziałów/liczba
wychowanków

Podział oddziałów wg grup wiekowych

Przedszkole „Stokrotki”
w Dolsku 4/91

 grupa dzieci 2-3 letnich – 22

grupa dzieci 4 letnich – 22

grupa dzieci 5 letnich – 24

 grupa dzieci 6 letnich – 23

Przedszkole w Małachowie 2/26  grupa dzieci 3-4 letnich – 14

grupa dzieci 5-6 letnich – 12

Przedszkole w Mszczyczynie 1/16 grupa dzieci 3-6 letnich – 16

Przedszkole w Ostrowiecznie 1/14 grupa dzieci 3-5 letnich – 14

Punkt Przedszkolny w
Międzychodzie

1/20  grupa dzieci 3-6 letnich – 20

Przedszkole w
Wieszczyczynie

3/63  grupa dzieci 3-4 letnich - 22

grupa dzieci 4-5 letnich - 24

grupa dzieci 5-6 letnich - 17
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7.2 Kadra i system doskonalenia zawodowego.
Według staniu na dzień 31 grudnia 2019 w przedszkolach i szkołach podstawowych

prowadzonych przez gminę Dolsk pracowało 74 nauczycieli oraz 30 pracowników
administracji i obsługi.

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela:

w tym:
Zatrudnienie

Nauczyciele Pracownicy obsługi i
administracji

Wyszczególnienie

Etaty Osoby Etaty osoby etaty osoby

1. Zespół Przedszkoli w
Dolsku 24,18 26 13,05 14 11,13 12

2. Szkoła Podstawowa
w Dolsku 44,51 47 34,23 36 10,28 11

3. Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Masłowie

24,95 31 18,19 24 6,76 7

Razem: 93,64 104 65,47 74 28,17 30

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym posiadało

97,3% zatrudnionych nauczycieli, a zatem 72 pedagogów pracujących w naszych

placówkach oświatowych:

Poziom wykształcenia (w osobach)

WMPP* LICENCJAT SN** INNE Razem

n-li % ogółu n-li % ogółu n-li % ogółu n-li % ogółu n-li

Zespół Przedszkoli
w Dolsku 12 85,7% 2 14,3% ------- --------- ----- -------- 14

Szkoła
Podstawowa
w Dolsku

36 100% --- --------- ------ -------- ---- -------- 36

Zespół
Szkolno-
Przedszkolny
w Masłowie

24 100% --- --------- ------- ---------- ----- -------- 24

Razem 72 97,3% 2 2,7% ------- --------- ----- -------- 74

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
** - studium nauczycielskie
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Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku

2019 łącznie z nauczycielami, którzy przystąpili do postępowań egzaminacyjnych

i kwalifikacyjnych przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego (w osobach)

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem

n-li % ogółu n-li % ogółu n-li % ogółu n-li % ogółu n-li
Zespół
Przedszkoli w
Dolsku

1 7,1% 5 35,7% 2 14,3% 6 42,9% 14

Szkoła
Podstawowa
w Dolsku

-------- -------- 1 2,8% 13 36,1% 22 61,1% 36

Zespół
Szkolno-
Przedszkolny
w Masłowie

-------- -------- 1 4,2% 9 37,5% 14 58,3% 24

Razem 1 1,3% 7 9,5% 24 32,4% 42 56,8% 74

Z przedstawionego powyżej zestawienia widać, że stopniem zawodowym nauczyciela

dyplomowanego na koniec roku 2019 legitymowało się 42 nauczycieli tj. 56,% spośród ogółu

zatrudnionych. Grupa nauczycieli mianowanych to 24 osoby (32,4%). Ca łość kadry

dopełniało 7 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta.

W roku 2019 w związku z reorganizacją naszych placówek oświatowych koniecznym

było rozpisanie dwóch konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Dolsku

i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie. Stało się to na mocy dwóch zarządzeń:
a) Zarządzenia nr 51/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli

w Dolsku,
b) Zarządzenia nr 52/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Masłowie.

Funkcje dyrektorów w obu zespołach zostały powierzone na okres od dnia 1 września 2019

roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.
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Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w poszczególnych placówkach:

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, wypełniając obowiązki

nałożone przepisami prawa na organy prowadzące, w budżecie gminy Dolsk poczyniono

nakłady w zakresie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. W roku 2019

na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach
wydatkowana została kwota 21.636,01 zł, odpowiednio w:

a) Szkole Podstawowej w Dolsku – 8 647,63 zł

b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie – 7 762,38 zł

c) Zespole Przedszkoli w Dolsku – 5 226,00 zł

7.3 Prace remontowo-modernizacyjne wykonane w placówkach oświatowych.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz pomieszczeń

dydaktycznych jest cały czas monitorowany przez dyrektorów placówek. Wymaga

to oczywiście stałych nakładów finansowych, które choć corocznie są ponoszone przez

poszczególne placówki, to niestety nie zabezpieczają w pełni ich potrzeb. Z uwagi na

ograniczone możliwości finansowe wykonywane są bowiem wyłącznie podstawowe prace

naprawcze i remontowe, a stan niektórych pomieszczeń dydaktycznych wymaga

przeprowadzenia generalnych remontów.

Poniższe tabele obrazują wykonanie większych prac remontowo-modernizacyjnych,

które zostały zrealizowane w placówkach oświatowych w roku 2019:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – Przedszkole w Wieszczyczynie:

Wykaz prac remontowych wykonanych w roku 2019

Lp. Rodzaj Wartość

1.
Naprawa centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
przedszkola – kuchnia, szatnia, pomieszczenia socjalne.
Wymiana rur i zakup grzejników.

11.600,-

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – Szkoła Podstawowa w Masłowie:

Wykaz prac remontowych wykonanych w roku 2019

Lp. Rodzaj Wartość

1. Konserwacja i naprawa drukarek, ksero 2300,10

2. Renowacja boiska sportowego 2214,00
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3. Modernizacja kancelarii szkolnej, gabinetu dyrektora oraz biblioteki,
gabinetu pomocy pedagogiczno-psychologiczneji higienistki szkolnej,
malowanie pokoju nauczycielskiego

5930,36

4. Wymiana sterownika i wyłącznika ppoż

Naprawa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej i montaż
elektronicznego sterownika dzwonka szkolnego

2671,02

3) Szkoła Podstawowa w Dolsku:

Wykaz prac remontowych wykonanych w roku 2019

Lp. Rodzaj Wartość

1.  Zakup farb i impregnatu do drewna do remontu schodów 2.297,88

2. Wymiana instalacji elektrycznej 9.557,92

3. Remont obudowy hydrantów 1.745,37

4. Malowanie sal lekcyjnych i schodów 9.009,75

5. Wymiana opraw światła, gniazdek 2.343,66

8. Remont ścianki działowej i wymiana rozdzielni elektrycznej 7.826,81

4) Zespół Przedszkoli w Dolsku:

Wykaz prac remontowych wykonanych w roku 2019

Lp. Rodzaj Wartość

1. Naprawa pieca  CO w Ostrowiecznie 1.045,50

2. Remont drugiej części dachu na budynku przedszkola w
Dolsku

             8.610,00

3. Naprawa pieca gazowego w kotłowni w Dolsku              2.215,49

4. Naprawa komina na budynku świetlicy w Ostrowiecznie                500,00

5. Wymiana podłogi w salach p-le Dolsk            17.712,00

6. Wydzielenie pomieszczenia biurowego p-le Dolsk              4.526,40

7. Malowanie sal  p-le Dolsk              2.435,40

8. Wymiana i czyszczenie kanalizacji  p-le Małachowo              1.230,00

9. Remont instalacji elektrycznej p-le Dolsk              1.976,62
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Nawiązując do realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze oświaty w dniu 30 września

została zawarta umowa Nr 102/09/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa sali sportowej  przy budynku
szkoły w Masłowie”. Wykonawcą jest firma A4D Sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA

z siedzibą w Śremie, na kwotę 72 600,00 zł brutto. Termin wykonania ustalony został na

30 czerwca 2020 roku.

7.4 Dowozy uczniów do szkół.

Do szkół na terenie gminy Dolsk uczniowie byli dowożeni 2 autobusami szkolnymi, a dla

uczniów z miejscowości mających połączenie komunikacyjne zakupione były miesięczne

bilety na linie PKS:

Wyszczególnienie

 Lp. Uczniowie:
31.12.2019

1. Łączna liczba we wszystkich placówkach: 434

2. Dowożeni autobusami gminnymi 270

W roku 2019 z budżetu gminy na zabezpieczenie kosztów dowozu uczniów do szkół

wydatkowano kwotę 355.492,61 zł.

W minionym roku udało się także dokonać zakupu autobusu szkolnego zastępując

bardzo wysłużonego Mercedesa służącego nam od roku 2007 i „przypisanego” do Szkoły

Podstawowej w Masłowie. Koszt autobusu wyniósł 68.880,00 zł.

7.5 Pomoc socjalna dla uczniów.
Zgodnie z dyspozycją art. 90b ustawy o systemie oświaty – realizując Uchwałę

nr XII/63/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2015 roku w sprawie

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Dolsk – w roku 2019 przyznane zostały stypendia szkolne

o charakterze socjalnym. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych,

ostatnich klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie

miasta i gminy Dolsk.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie

wniosku o przyznanie pomocy materialnej przez rodziców, opiekunów prawnych lub

pełnoletniego ucznia do 15 września każdego roku. Stypendium przyznawane jest na dany

rok szkolny. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
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materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy

w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło nagłe zdarzenie

losowe.

Kryterium dochodowe określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych

z pomocy społecznej i wynosi ono odpowiednio:

a) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701,00 zł,

b) dla osoby w rodzinie w wysokości 528,00 zł.

Miesięczna wysokość samego stypendium szkolnego to wynikająca z w/w uchwały

wielokrotność kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, o której

mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych (124 zł) i wynosi ono odpowiednio:

a) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 zł netto –

do 200% kwoty 124 zł,

b) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 150 zł

netto – do 120% kwoty 124 zł,

c)w przypadku uzyskiwania dochodów na osobę w rodzinie ucznia powyżej 150 zł,

ale w sytuacji gdy rodzina jest niepełna (dziecko nie ma jednego lub dwojga

rodziców) stypendium przysługuje w wysokości do 200% kwoty - 124 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych w okresie od stycznia do

sierpnia 2019 roku wydano 43 decyzje zmieniające dotyczące przyznania stypendium

(w odniesieniu do wniosków złożonych do dnia 15 września 2018 roku), a w okresie

od września do grudnia 2019 roku 42 decyzje, w tym 39 przyznających stypendium szkolne

i 3 decyzje odmawiające przyznania stypendium z uwagi na przekroczenie kryterium

dochodowego. Nie został złożony żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Łącznie w roku 2019 na powyższe zadanie wydano kwotę 27.400,62 zł, na którą

odpowiednio składa się:

a)  dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 21.920,50 zł

b)  wkład własny gminy Dolsk - 5.480,12 zł.

7.6 Realizacja „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”
W minionym roku szkolnym, po raz kolejny, za szczególne osiągnięcia naukowe,

sportowe i artystyczne, przyznane zostały stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Zgodnie z treścią „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”

stypendium ma motywować do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich talentów

i umiejętności.
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By móc ubiegać się o stypendium uczeń musi spełnić warunki i kryteria zapisane

w Uchwale NR XLIII/274/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz

w Uchwale Nr XLIII/275/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie

Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta

i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem programu jest w szczególności:

a)  promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,

b) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych

uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy,

c) stymulowanie aktywności młodych ludzi w procesie pozyskiwania wiedzy,

d) pomoc w rozwoju talentów i uzdolnień,

e) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół,

f) zwiększenie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy wykraczającej poza program

nauczania oraz rozwijanie swoich umiejętności i zdolności,

g) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji gminy Dolsk w konkursach,

olimpiadach, zawodach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

h) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów jest skierowany do

uzdolnionych uczniów - mieszkańców gminy Dolsk - uczęszczających do szkół

prowadzonych na terenie gminy Dolsk lub poza gminą, jednak zgodnie z przypisanym

obwodem szkoły oraz uczęszczających do szkół ponadpodstawowych kończących się

egzaminem maturalnym. Zadania wynikające z programu finansowane są w oparciu o środki

finansowe pochodzące z budżetu gminy Dolsk.

Wysokość stypendium jest ściśle określona w Uchwale Nr XLIII/275/18 Rady Miasta

i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb

przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie

uzdolnionych i wynosi odpowiednio:

a) 300,00 zł dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

b) 500,00 zł dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych,

c) 700,00 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W roku 2019 decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk przyznanych zostało

16 stypendiów uczniom z następujących szkół:

a) Szkoła Podstawowa w Dolsku:

- stypendia w wysokości 300,00 zł,

- stypendia w wysokości 500,00 zł, w tym 2 dla uczniów kl.III gimnazjum,

b) Szkoła Podstawowa w Masłowie - 2 stypendia w wysokości 500,00 zł,
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c) Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie:

- 1 stypendium  w wysokości 300,00 zł,

- 2 stypendia w wysokości 500,00 zł,

d) Zespół Szkól Ekonomicznych w Śremie - 1 stypendium w wysokości 700,00 zł,

e) Liceum Ogólnokształcące w Śremie - 2 stypendia w wysokości 700,00 zł.

7.7 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych

pracowników zamieszkałych na terenie miasta i gminy Dolsk, rozpatrywano zgodnie

z dyspozycją art. 122 ustawy - Prawo oświatowe, wnioski pracodawców o zwrot kosztów

kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali

egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

W prowadzonych postępowaniach wydano 28 decyzji administracyjnych.

Na realizację niniejszego zadania otrzymano dotację z budżetu Wojewody

Wielkopolskiego w wysokości 182.039,50 zł

Poniższa tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków

pracodawców oraz poniesionych z tego tytułu wydatków:

VIII. Sołectwa gminy Dolsk

Na obszar gminy Dolsk składają się tereny 19 wsi sołeckich - Błażejewo, Brześnica

Drzonek, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Masłowo, Mełpin,

Międzychód, Mszczyczyn, Nowieczek, Ostrowieczno, Pokrzywnica, Rusocin, Trąbinek,

Wieszczyczyn oraz miasto Dolsk.

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku we wszystkich sołectwach – w związku

z upływem kadencji - odbyły się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Działalność Sołtysa w świetle obowiązujących przepisów to w dużej mierze działania

związane z realizacją funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienie wydatków

Liczba młodocianych
którzy ukończyli naukę
zawodu:

w tym w
cyklu
kształcenia

Liczba
pracodawców,
którzy otrzymali
dofinansowanie ogółem

24
m-ce

36
m-ce

Liczba decyzji
odmawiających
przyznania
dofinansowania

Kwota jaką w 2019 roku
wypłacono pracodawcom
w ramach dofinansowania

24 24 ------- 24 ------------ 182.039,50
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i zrealizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w rozdziale II

niniejszego opracowania.

Do zadań Sołtysów należy też nadzór nad świetlicami wiejskimi i pracą ich opiekunów.

Na terenie gminy Dolsk funkcjonuje 19 świetlic – w 5 miejscowościach tj. w Brześnicy,

Lipówce, Lubiatówku, Pokrzywnicy i Trąbinku są to drewniane wigwamy. W niektórych

sołectwach budynki świetlic wiejskich są częściowo wykorzystywane przez OSP – tak jest

w Małachowie, Masłowie i Lubiatowie. Natomiast w Ostrowiecznie, Międzychodzie

i w Mszczyczynie – w budynku, w którym znajduje się świetlica funkcjonuje również

przedszkole.

Działalnością świetlic kierują opiekunowie zatrudnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy

Dolsk. W roku 2019 umowy zlecenia podpisano z opiekunami 18 świetlic. Za wykonywanie

swoich obowiązków opiekun świetlicy otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 17,00 zł/h.

Wynagrodzenie wypłacane było po złożeniu oświadczenia o przepracowanych godzinach,

które każdorazowo potwierdzał Sołtys. Miesięczny wymiar godzin był limitowany

w zależności od poru roku i rodzaju świetlicy.

Wśród działań podejmowanych przez sołectwa naszej Gminy, na uwagę zasługuje

przystąpienie kilku z nich do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – B łażejewo, Drzonek,

Masłowo, Nowieczek, Mszczyczyn, Księginki,  Ostrowieczno, Mełpin – na przestrzeni kilku

ostatnich lat utworzyły w swoich miejscowościach Grupy Odnowy Wsi, a następnie zgłosiły

swój akces do grona członków tego sygnowanego przez Samorząd Województwa

Wielkopolskiego programu.

W roku ubiegłym dwa sołectwa – Nowieczek i Mszczyczyn, aplikowały do konkursu

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego dla sołectw – członków Wielkopolskiej Odnowy Wsi:
1) wniosek sołectwa Mszczyczyn pn. „Sołectwo Mszczyczyn teren integracji

organizuje, dla Grabowieckiego – sekretarza króla, skwer wybuduje” opiewający

na łączną kwotę 30.648,00 zł, zakładał stworzenie miejsca ku pamięci wybitnej

postaci historycznej – Sebastiana Grabowieckiego, który pochodził z Mszczyczyna.

W ramach projektu miał powstać skwer nazwany jego imieniem, a na nim pamiątkowy

kamień z krótkim rysem historycznym wzbogaconym cytatem z twórczości

Grabowieckiego. Na skwerze miało powstać także palenisko, ławeczki, miejsce do

uprawiania sportu, a wokół terenu miała zostać posadzona roślinność;
2) wniosek sołectwa Nowieczek pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Nowieczku wraz

z wymianą podłogi” zakładał wykonanie nowej podłogi wraz z odnowieniem ścian

i wymianą drzwi w świetlicy, a jego całkowity koszt wyniósł 51.334,01 zł.
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Niestety w obu przypadkach złożone projekty nie znalazły aprobaty wśród członków

Kapituły Konkursu i wnioski nie otrzymały dofinansowania.

Opisując działalność sołectw nie sposób pominąć realizacji planów i strategii, które

określają cele i kierunki ich rozwoju:

1) Strategia Rozwoju Miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022:
Strategia Rozwoju Miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022 została przyjęta uchwałą

nr XXVII/182/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 15 lutego 2017 roku.

Przy planowaniu strategii rozwoju tej miejscowości najważniejszymi celami było zapewnienie

systematycznego i szybkiego rozwoju miejscowości Nowieczek oraz stworzenie bardzo

dobrych warunków życia mieszkańcom.

Na lata 2017-2022 zaplanowano m.in. remont świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw

i boiska sportowego, wykonanie ciągów spacerowych, budowę oświetlenia ulicznego

ledowego, urządzenie i uporządkowanie parku, wytyczenie nowych szlaków rowerowych,

utwardzenie dróg dojazdowych do posesji oraz renowację przydrożnych kapliczek i krzyży.

W roku 2019 zgodnie ze strategią kontynuowano m.in. budowę oświetlenia ulicznego,

odnowiono i pomalowano elewację zewnętrzną świetlicy, przeprowadzono renowację

przydrożnych krzyży i kapliczek.

2) Strategia Rozwoju Miejscowości Księgniki na lata 2018 -2023:
Strategia Rozwoju Miejscowości Księgniki na lata 2018-2023 przyjęta została uchwałą

Nr XLIII/277/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 28 marca 2018 roku.

Priorytetem przy wyznaczaniu kierunków rozwoju wsi Księginki było zapewnienie rozwoju

całej miejscowości, poprawienie jakości życia mieszkańców, poprawienie estetyki wsi oraz jej

bezpieczeństwa, kładąc szczególny nacisk na powstanie infrastruktury związanej z rozwojem

funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Na lata  2018 – 2023 zaplanowano m.in.

budowę świetlicy, zagospodarowanie placu zabaw i terenów sportowo – rekreacyjnych,

doposażenie świetlicy, utwardzenie dróg, rozbudowę oświetlenia wsi praz przekształcenie

terenów zielonych przy świetlicy.

W roku 2019 przystąpiono do realizacji umowy o dofinansowanie zadania „Budowa

świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu

i parkingu w Księginkach”. W okresie od 8 kwietnia do 23 sierpnia wykonane zostały prace

ziemne, fundamentowanie, ściany nośne i działowe, konstrukcja i pokrycia dachowe, stolarka

drzwiowa i okienna, posadzki, tynki, sufit, schody, roboty związane z położeniem instalacji.

Koszt budowy  I etapu wyniósł  564 000,01 zł. Gmina Dolsk na przedmiotową inwestycję ma

przyznane dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Ponadto realizując strategię wykonano naprawy dróg i projekt oświetlenia.
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3) Plan Odnowy Miejscowości Masłowo na lata 2014 -2020:
Plan Odnowy Miejscowości Masłowo na lata 2014-2020 został przyjęty uchwałą

Nr XLIII/316/14  Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  26 marca 2014 r.

Przy wyznaczaniu kierunków rozwoju sołectwa Masłowo priorytetowym celem było

zapewnienie dynamicznego rozwoju miejscowości oraz stworzenie jak najlepszych

warunków życia jej mieszkańcom, poprawienie estetyki wsi oraz  bezpieczeństwa.

Na lata 2014-2020 zaplanowano budowę centrum rekreacji i wypoczynku (plac zabaw,

siłownia, altanka drewniana), budowę masłowskiego mini-orlika, remont amfiteatru, remont

świetlicy wioskowej oraz zakup wyposażenia na miejsce spotkań mieszkańców Masłowa,

a także wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy, nasadzenie drzew i krzewów w obrębie

parku.

W roku 2019 w zakresie realizacji Planu Odnowy Miejscowości Masłowo wykonano m.in.

ogrodzenie, remont i doposażenie terenu przy świetlicy w związku z organizacją Dożynek

Gminnych, remont sceny, utwardzano drogi, doposażono miejscową Ochotniczą Straż

Pożarną.
4) Strategia Rozwoju Wsi Błażejewo na lata 2017 – 2022:

Strategia Rozwoju Wsi Błażejewo na lata 2017–2022 została przyjęta uchwałą

nr XXXI/203/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2017 r.

Przy wyznaczaniu kierunków rozwoju miejscowości Błażejewo priorytetowym celem było

zapewnienie dynamicznego rozwoju miejscowości oraz zapewnienie jak najlepszych

warunków życia jej mieszkańcom.

W latach 2017-2022 zaplanowano wyposażenie aneksu kuchennego i doposażenie świetlicy,

zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw, nasadzenie zieleni, budowę

ciągów spacerowych, utwardzenie dróg gruntowych, kompleksowy remont świetlicy wiejskiej,

wykonanie parkingu przy cmentarzu i kościele oraz alei spacerowej na cmentarzu,

przekształcenie części terenów zielonych przy świetlicy oraz rozbudowę oświetlenia

ulicznego.

W roku 2019 realizując sołecką strategię rozwoju wykonano remont aneksu kuchennego

w świetlicy wiejskiej, zakupiono sprzęt RTV i AGD na wyposażenie świetlicy oraz

zorganizowano akcję sadzenia drzew.

IX. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W roku 2019 gmina Dolsk realizowała „Roczny program współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

przyjęty uchwałą Nr LI/312/18 Rady Miasta i Gminy  Dolsk z dnia 18 października 2018 r.
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Współpraca w ramach powyższego programu prowadzona była w zakresie wsparcia

finansowego realizacji zadań wskazanych przez organizacje. W budżecie gminy Dolsk

przewidziano na ten cel kwotę 15.000,00 zł.

W odpowiedzi na Zarządzenie Nr 25/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia

31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych w gminie Dolsk na rok 2019 złożonych zostało 15 ofert odpowiednio:

1) na zadanie pierwsze z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno – sportowych na terenie gminy – 10

ofert:

a) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” – Jubileuszowy bieg uliczny – XXV Memoriał

Michała Stryczyńskiego,

b) Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło Nr 5  Dolsk – „Dzień Młodego

Wędkarza”,

c)Bractwo Kurkowe w Dolsku – Zawody strzeleckie, jako forma krzewienia

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

d) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk

– „Festyn rodzinny z okazji Dnia Lubiatowa”,

e) Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księginek” – Festyn sportowy z okazji Dnia

Dziecka,

f) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – „W sprawnym ciele zdrowy

duch” – cykl zajęć fitness w Sołectwie Nowieczek,

g) Ochotnicza Straż Pożarna w Dolsku – Strażackie Dni Dziecka,

h) Ochotnicza Straż Pożarna w Błażejewie – Razem dla sportu,

i) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo – Pokazowy, indywidualny turniej

TAEKWON-DO ITF zawodników UKS Taekwondo Dolsk,

j) Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

– Samochodowy Rajd Nawigacyjny 2019 – śladami lokalnej historii i zabytków;
2) na zadanie drugie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Organizacja

szkolenia i wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wpłynęła 1 oferta:

a) Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło Nr 5 Dolsk – „Szkółka

wędkarska”;

3) na zadanie trzecie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży wpłynęły 3 oferty:

a) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk

– Poznajemy Sołectwa – wakacje na rowerze,
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b) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – Jednośladem przez las

reaktywacji nadszedł czas – zajęcia sportowo-krajoznawcze dla dzieci

i młodzieży,

c) Ogólnopolskie stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” – Zaloguj marzenia wersja

beta;

4) na zadanie czwarte z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego Wspieranie zespołów artystycznych, ludowych kultywujących
tradycje lokalne, mających swoją siedzibę na terenie gminy wpłynęła 1 oferta:

a) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk

– Występ Chóru Lutnia podczas Koziego Jarmarku.

Po weryfikacji formalno-merytorycznej Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowa ła

wszystkie złożone oferty, a decyzją Burmistrza zaproponowano organizacjom dotacje

w następującej wysokości:
1) Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjno – sportowych na terenie gminy:

a) Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Dolsku – 900,00 z ł

b) Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło Nr 5 Dolsk – 800,00 zł

c) Bractwo Kurkowe w Dolsku – 900,00 zł

d) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 600,00 zł

e) Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księginek” – 300,00 zł

f) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – 700,00 zł

g) Ochotnicza Straż Pożarna w Dolsku – 300,00 zł

h) Ochotnicza Straż Pożarna w Błażejewie – 300,00 zł

i) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo – 300,00 zł

j) Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. – 900 zł
2) Organizacja szkolenia i wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:

a) Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło Nr 5 Dolsk – 2.000,00 zł
3) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży:

a) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 1.200 zł

b) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – 1.300,00 zł

c) Ogólnopolskie stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” – 1.500,00 zł
4) Wspieranie zespołów artystycznych, ludowych kultywujących tradycje lokalne,

mających swoją siedzibę na terenie gminy:
a) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 1.000 zł.
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1 kwietnia 2019 roku podpisano 13 umów na realizację powyższych zadań publicznych

bowiem Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księginek” i Ochotnicza Straż Pożarna w Dolsku

zrezygnowały z przyznanych dotacji.

Analizując tok wykonania zadań wszystkie organizacje z którymi podpisano umowy

wydatkowały środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zgodnie z zaplanowanymi

kosztorysami realizacji zadania. Poniżej krótkie zestawienie:

1) Bractwo Kurkowe zorganizowało trzy turnieje strzeleckie:
a) w dniu 3 maja Drużynowy Turniej Strzelecki z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

i indywidualne strzelanie bezpośrednie o Tarczę 3 Maja,

b) w dniu 23 czerwca Turniej Strzelecki z okazji Intronizacji Króla Zielonoświątkowego

Bractwa Kurkowego w Dolsku,

c) w dniu 11 listopada Turniej strzelecki z okazji Święta Niepodległości o Puchar

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
2) Stowarzyszenie na  Rzecz  Wspierania   Aktywności  Lokalnej  w  Gminie  Dolsk

zorganizowało:
a) w dniu 11 maja Festyn rodzinny z okazji Dnia Lubiatowa - w trakcie imprezy m.in.

przeprowadzono turniej rodzin o Puchar Sołtysa, Spektakl „Alicja w Krainie Czarów”,

pokaz strażacki oraz pokaz trików piłkarskich, a atrakcją dla wszystkich był festiwal

kolorów,

b) w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia rajdy rowerowe, które z rynku w Dolsku

wyruszały do wyznaczonych wcześniej sołectw gminy Dolsk zwiedzając i poznając

piękne tereny gminy Dolsk - dotacja została przeznaczona na zakup nagród

i dyplomów dla uczestników oraz na plakaty, które promowały imprezę.

c) w dniu 5 maja występ Chóru Lutnia podczas Koziego Jarmarku - dotację

przeznaczono na wynagrodzenie dyrygenta, który przygotował Chór Lutnia oraz

poprowadził ich występ podczas koncertu;
3) Polski  Związek  Wędkarski Okręg w Poznaniu  Koło PZW Nr 5 Dolsk:
a) prowadził od kwietnia do października Szkółkę wędkarską - zajęcia odbywały się raz w

miesiącu, uczestniczyło w nich 21 dzieci. Zajęcia były podzielone na część

teoretyczną i praktyczną,

b) zorganizował 31 maja imprezę pn. Dzień młodego wędkarza podczas, której

przeprowadzono m.in. zawody wędkarskie z nagrodami.;
4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek zorganizowało:
a)  w dniu 11 sierpnia rajd rowerowy do W łościejewic - trasa rajdu kończyła się przy

świetlicy wiejskiej w Nowieczku, gdzie można było wziąć udział w konkurencjach

sportowych i meczu piłki nożnej,
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b) cykl zajęć fitness „W sprawnym ciele zdrowy duch”– spotkania odbywały się raz

w tygodniu, przez pięć kolejnych piątków w świetlicy wiejskiej w Nowieczku;
5)UKS „KUSY” zorganizował Jubileuszowy Bieg Uliczny - XXV Memoriał Michała

Stryczyńskiego. Impreza odbyła się w dniu 25 maja i miała na celu upowszechnianie

rekreacji  wśród dorosłych, młodzieży i dzieci oraz propagowanie zdrowego stylu

życia poprzez bieganie. W biegach udział wzięło 409 osób;

6)Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” w ramach otrzymanej dotacji

przeprowadziło warsztaty m.in. z projektowania gier, śpiewania, spotkania

z zawodniczką reprezentacji Polski w skokach na trampolinie, pisarką, naukowcem,

muzykami, koncert w dniu św. Wawrzyńca oraz projekt „Przystanek graffiti”;
7) UKS Taekwondo Dolsk zorganizował w dniu 9 listopada pokazowy turniej

indywidualny Taekwondo, który przeprowadzony został w sali Miejsko-Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku - turniej przeprowadzono z podziałem na

konkurencje sprawnościowe oraz walki dostosowane do kategorii wiekowej

uczestników;
8)Ochotnicza Straż Pożarna w Błażejewie zorganizowała w dniu 16 czerwca Dzień

Dziecka pod hasłem „Razem dla sportu”, podczas którego odbywały się zajęcia

z animatorką, konkurencje sportowe oraz rozegrano mecz piłki nożnej;
9)Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

zorganizowało w dniu 11 maja Samochodowy Rajd Nawigacyjny na terenie Gminy

Dolsk i Książ Wielkopolski, podczas którego odwiedzano różne ciekawe miejsca

i rozwiązywano zadania związane z 80. Rocznicą rozstrzelania mieszkańców Ziemi

Ksiąskiej i Dolskiej na rynku w Książu Wielkopolskim.

Łącznie na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych w otwartym konkursie ofert

wydatkowano w roku 2019 kwotę 12.399,51 zł.

Warto w tym momencie zauważyć trwającą już od kilku lat aktywizację społeczeństwa

w zakresie tworzenia i działalności organizacji pozarządowych. Wg danych pozostałych

w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Dolsk na terenie gminy Dolsk działają następujące

stowarzyszenia:

1) Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – DLK 2020,

2) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek,

3) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”,

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Dolsku,

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Błażejewie,

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowie,

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Małachowie,
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8) Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczyczynie,

9) Ochotnicza Straż Pożarna w Drzonku,

10) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiatowie,

11) Bractwo Kurkowe w Dolsku,

12) PZW Okręg w Poznaniu - Koło Nr 5 Dolsk,

13) Stowarzyszenie „Klub miłośników Księginek”,

kluby sportowe:

1)Ludowy Klub Sportowy Zawisza Dolsk,

2)Uczniowski Klub Sportowy KUSY Dolsk,

3) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Dolsk,

oraz Koła Gospodyń Wiejskich:

1)KGW Masłowo „Masłowianki”

2)KGW Mełpin

3)KGW Pokrzywnica „Pokrzywka”

4)KGW Nowieczek

5)KGW Rusocin

6)KGW Wieszczyczyn

7)KGW Międzychód

8)KGW Dolsk.

X.  Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:

1) OSP Dolsk licząca 38 członków,

2) OSP Małachowo licząca 36 członków,

3) OSP Masłowo licząca 32 członków,

4) OSP Lubiatowo licząca 27 członków,

5) OSP Mszczyczyn licząca 16 członków,

6) OSP Błażejewo licząca 15 członków,

7) OSP Drzonek licząca 15 członków.

Wszystkie jednostki działają w ramach Gminnego Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych, a jednostka OSP Dolsk jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego (KSRG), który stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu

bezpieczeństwa.

Do podstawowych zadań Ochotniczych Straży Pożarnych należy w szczególności:
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1) walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,

2) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej

pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach

ratowniczych,

3) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę

i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

4) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami

społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru,

klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W roku 2019 strażacy gminnych jednostek OSP uczestniczyli łącznie w 122 akcjach

ratowniczo-gaśniczych, w tym odpowiednio:

a) OSP Dolsk – 83

b) OSP Lubiatowo – 2

c) OSP Małachowo – 32

d) OSP Masłowo - 5

Każdy strażak, który uczestniczył w działaniu ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, otrzymywał ekwiwalent

pieniężny – łącznie wypłacono z tego tytułu kwotę 25.290,00 zł.

W I półroczu ubiegłego roku podpisano 7 (w II półroczu 6) umów zlecenia ze strażakami, na

mocy których zostali oni zobowiązani m.in. do:

a) przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego,

b) zakupu paliwa, prowadzenia kart drogowych miesięcznych, oraz rozliczania zużytego

paliwa,

c) zgłaszania wszelkich awarii sprzętu.

W roku 2019 nasze gminne jednostki brały udział w Narodowym Programie Dotacyjnym

„5000+ dla OSP”, w ramach którego zakupiły m.in.:

a) OSP Dolsk – szkoleniowego fantoma, laptop, projektor,

b) OSP Masłowo –  telewizor wraz z anteną,

c) OSP Lubiatowo – 4 mundury galowe, oznaczenia funkcyjne na zawody strażackie,

8 ubrań koszarowych,

d) OSP Małachowo – namiot na imprezy plenerowe,

e) OSP Drzonek – umundurowanie dla młodzieży, sprzęt szkoleniowy dla młodzieży,

f) OSP Mszczyczyn –  prądownicę, trójnik, buty, rzutnik, kamizelki.
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Narodowy Program Dotacyjny „5000+ dla OSP” był adresowany bezpośrednio do

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, które w ramach założeń programu, same

decydowały o przeznaczeniu otrzymanych środków.

Poza podstawowymi zadaniami, strażacy brali także udział w różnych akcjach

charytatywnych, imprezach okolicznościowych, festynach rekreacyjno-sportowych,

spotkaniach połączonych z pokazami z zakresu ratownictwa drogowego bądź technicznego,

które były organizowane na terenie naszej gminy, jak i poza nią.

XI. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej
Komisją, wykonywała swoje zadania w oparciu o przyjęty mocą Uchwały Nr III/12/18 Rady

Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 grudnia 2018 roku Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, realizując określone tam cele

i założenia, głównie z obszaru zdrowia publicznego, skupiając swoją uwagę na osoby

uzależnione od alkoholu, ich rodziny oraz na młodzież stojącą przed wyborem zdrowego

stylu życia.

Według planu budżetowego Komisja dysponowała kwotą 139.103,62 zł, wydała środki

o wartości 122.136,01 zł. Plan budżetowy został wykonany w 87,80%. Pozostało

16.967,61 zł – i kwota ta została wprowadzona do planu finansowego Komisji na rok 2020.

Odwołując się do treści Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2019 wśród działań Komisji należy wskazać:
1)w obszarze zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu

oraz ich rodzin oraz udzielania rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe pomocy w tym pomocy psychospołecznej i prawnej Komisja:

a) przyjmowała zgłoszenia,

b) prowadziła rozmowy z petentami i członkami ich rodzin,

c) informowała o trybie i miejscach leczenia specjalistycznego,

d) współpracowała z policją, kuratorami, OPS w Dolsku, służbą zdrowia i szkołami,

e) prowadziła dyżury w ramach punktu konsultacyjnego (1 raz w tygodniu),

f) udzielała pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez zatrudnienie psychologa, który

raz  w miesiącu pełnił dyżury - czynny kontakt z komisją i psychologiem miało 9 osób

uzależnionych, w tym 2 osoby, które uczęszczały systematycznie na spotkania

z psychologiem i 1 osoba współuzależniona, ponadto członkowie Komisji odbyli

15 rozmów z osobami, które zgłosiły się do Komisji,
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g)  inicjowała postępowania przed sądem - poniesiono koszty wydania postanowień

oraz koszty wydania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia,

h) dofinansowała posiłki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym –

pomocą objęto uczniów Szkoły Podstawowej w Dolsku, w Masłowie, w Mchach i w

Bodzyniewie oraz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu;

W tym obszarze łącznie z kosztami administracyjnymi komisji związanymi z jej

działalnością wydatkowano kwotę 38.990,26 zł;
2) w obszarze prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej

i rekreacyjnej Komisja realizowała takie działania, jak:

a) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia

poprzez:

Ø organizację wycieczki w góry – Sudety Wschodnie dla dzieci z rodzin

zagrożonych alkoholizmem,

Ø dofinansowanie wyjazdu do ZOO do Wrocławia,

Ø dofinansowanie wyjazdu młodzieży z DM „Nadzieja” w Dolsku,

Ø  organizację warsztatów dla młodzieży Szkoły Podstawowej w Dolsku,

Ø  organizację szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych,

Ø zlecenie wykonania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych,

Ø dofinansowanie półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez

SP w Dolsku i SP w Masłowie,

Ø  organizację spektakli profilaktycznych we współpracy ze Szkołami

Podstawowymi w Dolsku i w Masłowie, z Przedszkolem „Stokrotki” w Dolsku

i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Dolsk,

Ø sołectwo Lubiatowo, sołectwo Masłowo, KGW Masłowo

Ø warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

Ø zakup materiałów dla Szkół Podstawowych w Dolsku i w Masłowie,
Łączny koszt wydatków na realizację powyższych zadań to kwota 32.975,40 zł;

b) promowanie życia w trzeźwości poprzez współorganizowanie i dofinansowanie

organizacji imprez środowiskowych m.in:

Ø Gminny Eko – Rajd,

Ø Memoriał im. M. Stryczyńskiego,

Ø Wędkarski Dzień Dziecka,

Ø Festyn parafialny w Dolsku,

Ø wsparcie dolskiego sztabu WOŚP,

Ø dofinansowanie zakupu nagród na turnieje sportowe organizowane przez UKS

„Kusy” Dolsk, LKS „Zawisza” Dolsk, na turniej młodzieżowych drużyn

pożarniczych oraz na konkursy i zawody organizowane przez szkoły,
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Ø dofinansowanie zakupu nagród na imprezy i konkursy organizowane przez

sołectwa,
Koszty realizacji powyższych działań to kwota 15.880,84 zł;

c) współpraca z klubami sportowymi poprzez dofinansowanie ich działalności:

Ø zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sekcji trampkarzy i juniorów

młodszych LKS „Zawisza” Dolsk,

Ø zakup strojów sportowych dla zawodników sekcji Taekwondo,

Ø wynagrodzenie trenera sekcji Zumby – LKS „Zawisza” Dolsk,
Kwota jaką przeznaczono na powyższe zadania to 13.924,16 zł;

d)współpraca z Radami Sołeckimi i placówkami oświatowymi  na terenie gminy, pomoc

w organizowaniu świetlic środowiskowych, zakup wyposażenia świetlic, sprzętu

i pomocy do prowadzenia zajęć z młodzieżą i dziećmi oraz umożliwiającego aktywne
spędzanie wolnego czasu, na którą przeznaczono 20.365,35 zł.

Członkowie komisji zajmowali się również opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży

z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/290/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na

terenie miasta i gminy Dolsk, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

jak i w miejscu sprzedaży - limit liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi

odpowiednio 30 zezwoleń dla każdego rodzaju alkoholu, a więc dla napojów alkoholowych

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, dla napojów alkoholowych do 18% zawartości

alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

poza miejscem sprzedaży, a dla gastronomii czyli do spożycia w miejscu sprzedaży

odpowiednio 15 zezwoleń dla każdego rodzaju alkoholu.

Obecnie na terenie miasta i gminy Dolsk istnieje 19 punktów sprzedaży napojów

alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 7 punktów z zezwoleniami

sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
W roku 2019 na terenie gminy Dolsk wartość sprzedanych napojów alkoholowych
wyniosła 5.185.210,48 zł, w tym:

Ø do 4,5 % alkoholu (w tym piwa) – 2.813.866.19 zł,

Ø od 4,5 do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa – 373.790,96 zł,

Ø powyżej 18 % alkoholu – 1.997.553,33 zł.
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XII.  Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zadania z szeroko pojętej pomocy społecznej w gminie Dolsk realizuje Ośrodek Pomocy

Społecznej w Dolsku, będący wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Dolsk powstałą na

podstawie uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dolsku Nr XIII/53/90 z dnia

23 kwietnia 1990 r. W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał ogółem 11 osób –

poza kierownikiem i głównym księgowym jednostki byli to odpowiednio:

Ø 2 pracowników socjalnych (specjalistów pracy socjalnej),

Ø 1 pracownik administracyjny ds. pomocy społecznej,

Ø 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków

mieszkaniowych – na 1,5 etatu,

Ø 1 pracownik ds. świadczenia wychowawczego,

Ø 2 asystentów rodziny (w tym jeden zatrudniony na zastępstwo),

Ø 1 sprzątaczka zatrudniona na ¼ etatu.

Podstawowymi przesłankami do uzyskania przez osoby i rodziny wsparcia w ramach

pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożliwość jej

pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień.

W Gminie Dolsk, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., korzystających ze

świadczeń pomocy społecznej były 94 rodziny (262 osoby). W stosunku do ogółu

społeczeństwa zamieszkującego Gminę, stanowi to około 4,5% osób w rodzinach.

Dominującymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Dolsk

były: ubóstwo (49 rodzin), bezrobocie (20 rodzin), niepełnosprawność (41 rodzin),

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (27 rodzin), potrzeba ochrony

macierzyństwa (23 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (42 rodzin), alkoholizm (8 rodzin),

bezdomność (2 osoby), zdarzenie losowe (1 rodzina).

Formy, w jakich świadczona była pomoc przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku:
1) zasiłek stały - w roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku przyznał

14 zasiłków stałych i opłacał z tego tytułu składki zdrowotne w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia

kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego

uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Kwota zasiłku nie może

być wyższa niż 645 zł miesięcznie i niższa niż 30 zł miesięcznie. Zasiłki stałe oraz

środki na opłacanie składek zdrowotnych pochodzą w 80 % z budżetu Wojewody

Wielkopolskiego jako dotacja celowa na realizację zadań własnych a w 20% ze
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środków własnych. W roku 2019 OPS na zasiłki stałe wydatkował kwotę 53.835,25 zł
oraz 4.359,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

2)zasiłek okresowy - w ramach zadań własnych gminy, wypłacane są również zasiłki

okresowe. W gminie Dolsk w roku 2019 przyznano 30 świadczeń w formie zasiłków

okresowych na łączną kwotę 14.888,27 zł. Zasiłki okresowe przyznano 12 rodzinom.

W roku 2019 Gmina Dolsk dofinansowała wypłatę zasiłków okresowych ze środków

własnych w wysokości 598,78 zł,
3)zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy - zasiłki celowe przyznaje się w celu

zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części

kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży itp. Natomiast

specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium

ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego

osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Ośrodek przyznał w 2019 roku zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na łączną
kwotę 67.847,05 zł. Jedna rodzina otrzymała pomoc w wyniku zdarzenia losowego

na kwotę 4.000,00 zł,
4)usługi opiekuńcze - jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom, które

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, przysługuje
pomoc w formie usług opiekuńczych. W 2019 roku taką formą pomocy objęto 8 osób
a wydatkowano kwotę 94.219,20 zł. Pomoc powyższa świadczona była przez

opiekunki z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Śremie, któremu Ośrodek

zlecił wykonanie usług na podstawie zawartej umowy w drodze konkursu ofert na

świadczenie usług,

5) pobyt w domach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Gmina Dolsk w roku
2019 opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 5 osobom.  Łączna kwota, jaką

Gmina przeznaczyła na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej to
112.836,29 zł,

6) schronienie - w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie

schronienia 1 osobie bezdomnej i na ten cel wydatkowano kwotę 13 870,00 zł.
Osoba ta przebywała w schronisku dla osób bezdomnych w Gościejewie,

7) praca socjalna - świadczenia pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem

własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Praca socjalna świadczona jest na
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rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W roku
2019 pomocą w postaci pracy socjalnej zostało objętych 81 rodzin, łącznie 220
osób,

8) posiłek w szkole i w domu – zgodnie z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia

15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego

programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – przewidziane jest

wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Do pomocy

kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego

z ustawy o pomocy społecznej. W roku 2019 objętych programem było 121 osób.
Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę 50.817,34 zł, z tego ze środków

własnych gminy 19.621,00 zł, a z dotacji 31.196,34 zł,
9)wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - decyzję

potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek

świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy

udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu

pomocy. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od
dnia określonego w decyzji. W 2019 r. wydanych zostało 5 decyzji potwierdzających

prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej,
10)dodatek mieszkaniowy - dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym

wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków

mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych określił, iż dodatek

mieszkaniowy przysługuje osobom, w sytuacji gdy średni miesięczny dochód na

jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających

datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175%

kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty

w gospodarstwie wieloosobowym. W zależności od liczby członków rodziny ważnym

kryterium przyznania dodatku jest powierzchnia normatywna przypadająca na jedną
osobę w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Dodatek jest przyznawany na

6 miesięcy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w 2019 roku wypłacił dodatki
mieszkaniowe na łączną kwotę 63 777,18 zł,

11)dodatek energetyczny - dodatek energetyczny jest rządową pomocą dla

najuboższych najemców, pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają

problem z uiszczaniem opłat za energię. Dodatek energetyczny przyznaje Burmistrz



59 | S t r o n a

w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. W 2019 roku wyp łacono
dodatki energetyczne na kwotę 1.762,04 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku wspomagał finansowo dwie instytucji

z tego obszaru:

1) piecza zastępcza - jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku

opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Zapewnia m.in. czas

potrzebny na pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny

lub - gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, pomaga

w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych

kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty

i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych. W rodzinach zastępczych

umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy

władza ta została im ograniczona Jest to więc forma pomocy dziecku w przypadku

niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Za tworzenie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej odpowiedzialny jest Starosta

powiatu, który wykonuje zadania w zakresie pieczy zastępczej za pośrednictwem

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ponoszeniu wydatków na utrzymanie

dzieci w pieczy zastępczej w części partycypuje gmina, z której pochodzą dzieci

umieszczone w pieczy zastępczej (w pierwszym roku  w 10%, w drugim 30%,

a w trzecim i następnych – 50%). W 2019 roku Gmina Dolsk za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych poniosła koszty w kwocie 11.229,00 zł,

2) asystent rodziny - wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych

ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci. Jeżeli

rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej przydziela danej rodzinie asystenta. Asystent rodziny prowadzi pracę

z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego

współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. W roku 2019 w ramach zadań

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina

Dolsk brała udział w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej na rok 2019” skąd otrzymano dofinansowanie na zatrudnienie asystenta
rodziny w wysokości 15 857,00 zł.



60 | S t r o n a

Asystenturą objętych było 14 rodzin z terenu naszej gminy, w których występują

problemy opiekuńczo wychowawcze. Z jedną rodziną zakończono pracę natomiast

z 13 pozostałymi rodzinami praca jest kontynuowana.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w ramach zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej realizuje również świadczenia rodzinne, do których zaliczamy:

a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, przyznawane na wniosek strony, jeżeli dochód

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza

kwoty  674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo

o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza

kwoty  764,00 zł. Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
Ø95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

Ø124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku

życia,
Ø135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku

życia.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące

dodatki:
Ø  jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000,00 zł,
Ø dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie,

Ø dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie

95,00 zł miesięcznie, dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci

uprawnione do zasiłku rodzinnego,
Ø dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193,00 zł

miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
Ø dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

w kwocie 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz

110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku

życia,

Ø dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem

zamieszkania,

Ø dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługujący raz w roku
szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.
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W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na wypłatę zasiłków
rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kwotę 988 983,07 zł,

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1.922,00 zł. Świadczenie

przysługuje  w  wysokości  1000,00  zł.  W  2019  roku  wypłacono                      53

jednorazowych zapomóg na łączną kwotę 53 000,00 zł,
c) świadczenia opiekuńcze, do których zaliczamy:

Ø zasiłek pielęgnacyjny - przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w

związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku

pielęgnacyjnego od stycznia do października 2019 roku wynosiła 184,42 zł

natomiast od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. W 2019 roku

wydatkowano środki na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w łącznej kwocie
369 577,09 zł,

Ø specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje osobom, na których zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania

stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze

wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wysokość

specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie. W 2019
roku specjalnych zasiłków opiekuńczych wypłacono na kwotę 67 438,70 zł,

Ø świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje  z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub

innej pracy zarobkowej matce lub ojcu, faktycznemu opiekunowi dziecka,

osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na

których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży

obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą

legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku

ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
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jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2019 r.
świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1583 zł - w 2019 roku wypłacono ich na

kwotę 321.349,00 zł,

Ø zasiłek dla opiekunów - przysługuje osobie, której prawo do świadczenia

pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy

z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1548 oraz z 2013 roku poz.

1557) z dniem 1 lipca 2013 roku - zasiłek przysługuje opiekunowi dorosłej

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w stałej wysokości 620,-zł

niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. Prawo do zasiłku dla

opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o

niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało

wydane na czas określony. Prawo do zasiłku weryfikuje się przeprowadzając

rodzinny wywiad środowiskowy co pół roku. W 2019 roku wypłacono łącznie
zasiłki dla opiekunów na kwotę 45.818,00 zł.

Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacane były składki na ubezpieczenie
społeczne w kwocie 96.019,28 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

o wartości 14.407,02 zł.
d) świadczenie rodzicielskie - w pierwszej kolejności przysługuje matce dziecka, ojcu

przyznaje się je w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia

rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego

świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka lub śmierci

matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Świadczenie rodzicielskie

przysługuje przez okres:

Ø 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

Ø 65 tygodni - w przypadku dwojga dzieci,

Ø 67 tygodni - w przypadku trojga dzieci,

Ø 69 tygodni - w przypadku czworga dzieci,

Ø 71 tygodni w przypadku pięciorga i więcej dzieci.
W 2019 roku dokonano wypłaty świadczeń rodzicielskich na kwotę 176 703,07 zł.

Pozostałe programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku:
1) Rodzina 500+ - systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice

oraz opiekunowie dzieci do 18-tego roku życia. Program Rodzina 500 plus to 500 zł
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miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Wydatki na wypłatę
świadczeń wychowawczych w 2019 roku wyniosły 5.928.497,70 zł,

2)Dobry  Start  300+  - to jednorazowe wsparcie w kwocie 300,00 zł dla wszystkich

uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w

roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia (dzieci

niepełnosprawne do 24 roku życia). Program nie obejmuje dzieci realizujących

przygotowanie przedszkolne oraz dzieci lub osób uczących się, które zostały

umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie

poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej

szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie. W 2019 roku

z programu Dobry Start 300+ w Gminie Dolsk skorzystało 852 uczniów,
a wydatkowano kwotę 255.600,00 zł,

3)Karta Dużej Rodziny - przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od

dochodu, karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice

mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia

nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę

na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz

dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu

oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W 2019 roku wydano 471

Kart Dużej Rodziny dla 162 rodzin. Łączna kwota przeznaczona na obsługę Karty

w 2019 roku to 1.095,55 zł,
4)Fundusz Alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te

przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie

przekraczał kwoty 725 zł do czerwca 2019 r. a od 1 lipca kryterium wynosiło 800 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W roku 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku wypłacił 23 rodzinom środki z funduszu

alimentacyjnego. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenia wyniosła 37,
a wydatkowano łącznie kwotę 144.604,20 zł. Środki uzyskane od dłużników

alimentacyjnych z tytułu spłaty zadłużenia z funduszu alimentacyjnego i odsetek
wyniosły 65.465,76 zł  i 2.107,53 zł, jako zwrot zaliczki alimentacyjnej,
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5) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 - w celu wypracowania sprawnego

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom/rodzinom

doznającym przemocy w rodzinie został powołany Zespół Interdyscyplinarny do

spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego

weszli przedstawiciele instytucji gminnych działających w obszarze wsparcia

społecznego tj, pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, członkowie

Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kuratorzy

sądowi. W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego w Dolsku wpłynęły

2 Niebieskie Karty. Procedura „Niebieskiej Karty” była realizowana w 4 rodzinach -

w 2 przypadkach była kontynuacją procedury wszczętej w latach poprzednich,
6) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - przyjęta została Uchwałą

Nr XLIII/279/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk dnia 28 marca 2018 roku – jej realizacja

w roku 2019 przedstawiała się następująco:

a) w obszarze wspierania rodzin oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży

odpowiednich warunków do rozwoju udzielono wsparcia asystenta rodziny,

pomoc psychologiczną, prawną, kierowano do uczestnictwa w CIS oraz pracach

społecznie użytecznych. Ponadto zapewniono wsparcie z systemu pomocy

społecznej poprzez świadczenia pieniężne oraz niepieniężne. Realizowano

rządowe programy: Rodzina 500+, Dobry Start, Posiłek w szkole i w domu, Karta

Dużej Rodziny oraz Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wsparcie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie

realizowano przez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

jak również poprzez działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Została również opracowana Diagnoza lokalnych

zagrożeń społecznych w Gminie Dolsk, która będzie stanowić podstawę do

projektowania działań w latach kolejnych,

b) w obszarze przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

seniorów i osób niepełnosprawnych udzielono wsparcia przez zapewnienie usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz kierowania do domów pomocy

społecznej; prowadzono działalność informacyjną w obszarze usług oraz

świadczeń dla osób niepełnosprawnych i seniorów realizowanych przez

instytucje: ZUS, KRUS, PCPR oraz PFRON,

c) w obszarze zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej propagowano informacje o

dostępnych programach profilaktycznych i miejscach ich realizacji. W zakresie

podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego uruchomiono stałe dyżury
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dzielnicowych oraz udostępniono informację nt. działalności Krajowej Mapy

Zagrożeń Bezpieczeństwa,

d) w ramach wzmacniania lokalnych służb społecznych oraz rozwijania

społeczeństwa obywatelskiego, kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,

uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach oraz prowadziła działania

interdyscyplinarne w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych

z sołtysami, radnymi, kuratorami sądowymi, policją, służbą zdrowia oraz oświatą.

Poza powyższymi działaniami Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w raportowanym

roku:

a)  zorganizował spotkanie wigilijne w Sali Maxima w Dolsku dla osób samotnych oraz

niepełnosprawnych korzystających z  pomocy społecznej, jak również członków

Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP,

b) wydał 54 skierowań umożliwiających korzystanie z pomocy w postaci artykułów

żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy z Banku Żywności

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”,

c) podjął działania aktywizacyjne wobec osób długotrwale korzystających z pomocy

społecznej posiadających status osoby bezrobotnej poprzez skierowanie 1 osoby do

wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy; ponadto 1 osobę

skierowano do Centrum Integracji Społecznej w Śremie i tego tytułu opłacono jej

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 485,00 zł,

d) pracownicy socjalni oraz asystent rodziny systematycznie uczestniczyli lub udzielali

informacji o sytuacji dzieci oraz ich rodziców podczas okresowej oceny sytuacji

dziecka pozostającego w pieczy zastępczej - współpraca realizowana była

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka w Bodzewie.

XIII. Sport i rekreacja.

13.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
Zadania własne gminy Dolsk z zakresu kultury fizycznej i sportu w znakomitej większości

realizuje powołany w roku 1983 Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

(MGOSiR).  Ośrodek zatrudnia 8 osób na 6,88 etatu - oprócz Kierownika i głównej księgowej

kadrę dopełnia 3 pracowników gospodarczych i 3 sprzątaczki.

W administrowaniu MGOSiR znajdują się sala sportowa, pawilon sportowy „Dom

Sportowca”, stadion miejski, kompleks boisk do gier plażowych, plaża miejska w Dolsku,

park miejski, pole namiotowe na ul. Wczasowej.
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W roku 2019 MGOSiR był organizatorem 24 imprez plenerowych oraz w krytej sali sportowej

w Dolsku W sumie w różnych eventach wzięło udział blisko 5 tysięcy uczestników. Bardzo

ważną rolę  na tym polu odgrywała współpraca z klubami sportowymi, sołectwami i

stowarzyszeniami działającymi w gminie Dolsk.

Największą imprezą plenerową w roku 2019 były „Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2019”,

które odbyły się w dniach 22-23 czerwca. Pierwszy dzień imprezy otworzył Memoriał

Ryszarda Ciszewicza – mecz piłkarski rozegrany na boisku sportowym w Dolsku,

po południu natomiast miała miejsce prezentacja dorobku kulturalnego gminy Dolsk,

rozstrzygnięcie konkursów: wędkarskiego, wiankowego i „Dolska róża” - osobowość roku.

Całość imprezy zakończył koncert i pokaz fajerwerków. Drugi dzień przebiegał pod hasłem

imprez sportowych: turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej oraz zgodnie z wieloletnią

tradycją intronizacja Króla Kurkowego na rynku w Dolsku.

MGOSiR Dolsk w ramach współpracy z Unią Gospodarczą Regionu Śremskiego był

organizatorem jubileuszowego XX rajdu rowerowego pt. „Rowerem do…” . Impreza odby ła

się 21 września na plaży miejskiej w Dolsku. Wspólna zabawa i udział blisko 400

uczestników z powiatu śremskiego przy słonecznej pogodzie, były pięknym podsumowaniem

20 lat wspólnej pracy w promocji szlaków rowerowych gminy Dolsk i powiatu śremskiego.

Drugą równie ważną imprezą sportową, związaną z aktywnością rowerową, był Dolsk MTB

Maraton. Tradycyjnie już zawody te otwierały sezon rowerowy nie tylko w gminie Dolsk,

ale i w całej Wielkopolsce. Udział blisko 500 zawodników z województw: wielkopolskiego,

dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, a także z zagranicy pokazuje, że gmina

Dolsk posiada znakomite zasoby terenowe i organizacyjne dla miłośników dwóch kółek.

MGOSiR był również organizatorem Mistrzostw Wielkopolski w kopie sportowym, w których

wzięło udział 120 zawodników z całego województwa wielkopolskiego.

W całorocznej ofercie kierowanej przez MGOSiR do mieszkańców gminy Dolsk znalazły się

m.in. turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki plażowej i halowej (w tym Letnia Liga

Siatkówki). Na stałe do kalendarza wydarzeń sportowych wpisał się też turniej rekreacyjny

„Senioriada”, z udziałem kół emeryckich powiatu śremskiego. W roku 2019 MGOSiR był

także organizatorem wyjazdów do Leszna, na lodowisko do Gostynia oraz na mecz żużlowy

do Leszna, gdzie w rywalizacji uczestniczył mieszkaniec naszej gminy.

Z obiektów sportowych administrowanych przez MGOSiR korzystały także kluby

i organizacje spoza naszej gminy: Akademia Raisa, UKS Śrem, harcerze z Hufca Poznań

oraz zawodnicy Kadry Polski U21 beach soccera.

Wśród prac remontowo-modernizacyjnych przeprowadzonych przez MGOSiR w roku 2019

można wskazać m.in.:

a) modernizację oświetlenia w sali sportowej,

b) remont mostku w parku miejskim,
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c) naprawę oświetlenia na plaży miejskiej,

d) naprawę elementów na placu zabaw,

e) malowanie barierek i wymianę desek na pomostach w ośrodku na ul. Wczasowej oraz

nawiezienie nowego piasku na plażę,

13.2  Realizacja projektu „Szatnia na medal”
4 marca 2019 roku Gmina Dolsk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Poprawa

warunków szatniowo-sanitarnych – remont szatni w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Dolsku w ramach Programu „Szatnia na medal” ogłoszonego przez Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w którym można było ubiegać się o wsparcie

finansowe realizacji zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej.

24 czerwca 2019 roku Uchwałą nr IX/138/19 Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał

dofinansowanie w wysokości 50% całkowitych kosztów zadania tj. w kwocie 20.700,00 zł.

Zadanie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku - prace remontowe

w szatni przeprowadzono w dniach 8 lipca do 20 sierpnia. Całkowity koszt realizacji tej

inwestycji to kwota 41.402,00 zł - środki własne Gminy Dolsk wyniosły 20.702,00 zł.

W ramach przedmiotowego projektu wykonano kompleksowy remont wszystkich

pomieszczeń jednej z dwóch szatni wraz z przynależnymi sanitariatami i ich wyposażeniem.

13.3 Stypendia sportowe
Realizując treści zapisane w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz

w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/299/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 roku

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów

sportowych w roku 2019, 12 sportowcom – mieszkańcom naszej gminy odnoszącym

znaczące sukcesy w rywalizacji sportowej – przyznano stypendia sportowe.

Zgodnie z procedurą stypendium sportowe może otrzymać zawodnik za uzyskanie

szczególnych osiągnięć w takich dyscyplinach sportowych jak: lekkoatletyka, piłka nożna,

piłka siatkowa, piłka koszykowa, sporty i sztuki walki, strzelectwo, badminton, pływanie, tenis

stołowy, tenis ziemny, kolarstwo, jeździectwo, łyżwiarstwo, sporty motorowe, żeglarstwo.

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni zawodnik, rodzice lub opiekunowie

prawni, w przypadku zawodnika niepełnoletniego, klub sportowy lub stowarzyszenie,

w którym zrzeszony jest zawodnik, właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.

Stypendia przyznawane są przez Burmistrza po wcześniejszym zaopiniowaniu przez

Komisję stypendialną. Wysokość i ilość przyznanych w roku 2019 stypendiów sportowych

przedstawia się następująco:

a) 1 stypendium w wysokości 500,00 zł/miesiąc,
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b) 1 stypendium w wysokości 400,00 zł/miesiąc,

c) 6 stypendiów  w wysokości 250,00 zł/miesiąc,

d) 4 stypendia w wysokości 200,00 zł/miesiąc.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 w/w uchwały stypendia przyznane zostały na okres 5 miesięcy.

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 16.000,00 zł

13.4 Dotacje z ustawy o sporcie
W 2019 roku dwa kluby sportowe działające na terenie gminy Dolsk otrzymały dotacje

na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i były to odpowiednio:

a)LKS „ZAWISZA” DOLSK, który w ramach przyznanej dotacji realizował zadanie pn.
Upowszechnianie sportu na terenie gminy Dolsk poprzez działalność
Ludowego Klubu Sportowego „Zawisza” Dolsk. Wysokość otrzymanej dotacji

wynosiła 50.000,00 zł. W 2019 roku w klubie trenowało ogółem 131 zawodników.

LKS „Zawisza” Dolsk prowadził sekcje piłki nożnej, Ju-jitsu, żeglarską i mażoretki.

Poza realizacją planów treningowych i udziałem w zawodach ligowych klub

zorganizował m.in. turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

Memoriał Ryszarda Ciszewicza, Piłkarski Turniej Mikołajkowy, Regaty żeglarskie

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. LKS „Zawisza” Dolsk wykorzystał

i rozliczył dotację w całości.

b)„UKS” KUSY Dolsk, który w ramach przyznanej dotacji realizował zadanie pn.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sekcji UKS
„Kusy” Dolsk. Otrzymaną dotację w kwocie 12.000,00 zł klub przeznaczył na

prowadzenie sekcji: piłki siatkowej młodzików i mini-siatkówki, piłki siatkowej

seniorów, lekkoatletyczną, kolarską i tenisa stołowego. UKS „Kusy” Dolsk był

organizatorem m.in. Mistrzostw Gminy Dolsk w mini-siatkówce plażowej,

Mikołajkowych zabaw z siatkówką, Letniej Ligi Siatkówki, Memoriału Michała

Stryczyńskiego. Zawodnicy UKS KUSY regularnie trenują w poszczególnych

sekcjach. Zawodnicy wzięli udział m.in. w turniejach mini-siatkówki w Jarocinie

i Rawiczu, w turniejach siatkówki w Krzywiniu i Gostyniu, w Drużynowych

Mistrzostwach Powiatu Śremskiego w biegach przełajowych, Memoriale Janusza

Kusocińskiego w Daleszynie, w Biegu Sokoła w Śremie, w zamknięciu sezonu

rowerowego w Powiecie Śremskim, w turnieju tenisa stołowego w Krzyżanowie.

„UKS Kusy Dolsk” wykorzystał przyznaną dotację w 55%. Pozostała kwota

wysokości 5358,42 zł została przez Klub zwrócona do budżetu gminy. Powodem

nie wykonania założonego planu było odwołanie biegu ulicznego „Dolska Dycha”

w związku z nie otrzymaniem pozwoleń na korzystanie z dróg oraz rezygnacja
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z organizacji rajdu rowerowego „Rodzinne Rowerowanie - Dolsk 2019” z uwagi na

zbieżność terminów - w tym samym czasie Unia Gospodarcza Regionu

Śremskiego zaplanowała w Dolsku zakończenie sezonu rowerowego dla

mieszkańców Powiatu Śremskiego.

XIV. Działalność kulturalna.

Działalność kulturalna w gminie Dolsk w głównej mierze powierzona została Bibliotece

Publicznej Miasta i Gminy Dolsk, do zadań której oprócz rozwoju czytelnictwa należy także

kształtowanie kultury społeczeństwa poprzez imprezy, wystawy i inne działania prokulturowe.

Biblioteka zatrudnia 4 osoby – kadrę stanowi dyrektor, bibliotekarz, główny księgowy oraz

pracownik obsługi w łącznym wymiarze 2,875 etatu.

 Księgozbiór biblioteki to 21.589 woluminów, w roku 2019 zakupiono 686 nowych pozycji

w tym 279 ze środków dotacji ministerialnej. W roku 2019 wypożyczono 7.184 książki, na

miejscu udostępniono 9.367 pozycji, łącznie biblioteka wydała 2.129 kart bibliotecznych.

Procesy udostępniania zbiorów w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk są w pełni

skomputeryzowane. Biblioteka obsługuje czytelników za pomocą programu Sowa2/MARC21.

Placówka posiada 6 komputerów. Jeden obsługuje wypożyczalnię, 3 komputery

przeznaczone są dla użytkowników biblioteki, a dwa pozostałe na wyposażeniu stanowiska

dyrektora i głównej księgowej. Każdy czytelnik posiada własną kartę z kodem kreskowym,

za pomocą której korzysta z biblioteki. Rejestracja użytkowników biblioteki oraz

wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem czytnika. Dla użytkowników biblioteki

dostęp do Internetu jest bezpłatny. Biblioteka umożliwia:

· korzystanie z Internetu bezprzewodowego i katalogu on-line,

· elektroniczne zamawianie/ rezerwacja poprzez katalog on-line,

· elektroniczne powiadamianie czytelników o terminie zwrotów (e-mail, sms).

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk w ramach swojej działalności prowadzi także Izbę

Regionalną, gdzie gromadzone są zabytki kultury materialnej regionu i dokumenty życia

społecznego na ekspozycji stałej. Corocznie Izbę Regionalną odwiedzają liczne grupy

zwiedzających. Począwszy od dzieci i młodzieży, dla których w Izbie Regionalnej

prowadzone są lekcje historii, poprzez mieszkańców naszej gminy, a skończywszy na

osobach odpoczywających na naszym terenie i turystów zwiedzających nasze okolice.

W  2019 roku w Izbie Regionalnej gościła delegacja z Gruzji, w skład której wchodzili Pan

Ioseb Khakhaleishvili, Zastępca Gubernatora Regionu Imeretia, Pan Archil Gogsadze,

Burmistrz Miasta Bagdati, Pan Zurab Apridonidze – Manager Klubu Rugby „AIA” oraz Pan
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Zurab Maisuradze. Delegacji towarzyszyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Pani Anna Markiewicz – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu

Marszałkowskiego oraz Pani Agnieszka Susicka – przedstawiciel Biura Współpracy

Międzynarodowej odpowiedzialna za współpracę z Gruzją. Pamiątki zgromadzone w dolskiej

Izbie Regionalnej wzbudziły duże zainteresowanie i przywołały wspomnienia z dawnych lat.

Formy działalności kulturalno-oświatowej podejmowane w roku 2019 przez Bibliotekę

Publiczną Miasta i Gminy Dolsk to w szczególności:
1) lekcje biblioteczne - w ramach których dzieci i młodzież poznają zasady korzystania

ze zbiorów bibliotecznych. Odwiedziny w bibliotece łączone są ze zwiedzaniem Izby

Regionalnej;
2) pasowanie na czytelnika - w ramach Tygodnia Bibliotek, w bibliotece odbyło się

uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych - dzieci musiały wykazać

się umiejętnością: czytania, logicznego myślenia oraz słuchania. Zaznajomiły się

z działalnością biblioteki oraz przypomniały sobie zasady dotyczące szanowania

książek. Dowiodły również, że świat bajek i baśni nie jest im obcy. Na koniec dzieci

wpisały się do księgi pamiątkowej;
3) warsztaty - w roku sprawozdawczym zorganizowano kilka warsztatów dla dzieci,

z których na uwagę zasługują warsztaty plastyczne polegające na malowaniu napisu

DOLSK na rynku - litery prezentowały się w różnych kolorowych odsłonach

w zależności od pory roku lub nawiązując do odbywających się imprez;
4) zajęcia z cyklu – „Cyfrowa Wielkopolska” - w sali biblioteki odbywały się zajęcia

w ramach projektu "Cyfrowa Wielkopolska"- szkolenie komputerowe dla Seniorów

65+ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. W cyklu szkoleń wzięło

udział 10 pań z gminy Dolsk. Zajęcia trwały od 25 marca do 15 maja, łącznie odbyło

się 21 spotkań. W ramach projektu wszystkie Panie otrzymały tablety;
5) konkursy – biblioteka była organizatorem 3 konkursów:

a) „Malowany Dolsk” na wykonanie projektu graffiti na literach DOLSK na rynku,

b) „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”,

c) „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”;
6) wystawy – w minionym roku biblioteka przygotowała także cykl wystaw w holu urzędu

oraz ekspozycje podczas imprez i uroczystości, były wśród nich m.in.:

a) wystawa konkursowych ozdób wielkanocnych,

b) wystawa prac plastycznych dzieci wykonanych podczas zajęć w bibliotece

prowadzonych czasie ferii zimowych oraz letnich,

c)wystawa wianków nagrodzonych w konkursie „Wianki 2019”,



71 | S t r o n a

d) wystawa prac plastycznych „Św. Wawrzyniec”,

e) ekspozycja - „Niewinnie straceni czyli rozstrzelanie 17 obywateli gmin Książ Wlkp.

i Dolsk 20 października 1939 roku”,

f) prezentacja wystawy IPN „Zagłada wielkopolskich elit 1939-1941”;
7) koncerty:

a) zespół Integranci pt. „Z piosenką przez pokolenia”,

b) „Wędrowne gitary”,

c) zespół Aliquot pt. „Wtul się w tango”,

d) muzyki klasycznej pt. „Muzyka nocą” - w wigilię św. Wawrzyńca,

e) koncert patriotyczno-noworoczny "Podróże w duecie po muzycznym świecie";
8) Festyn „Kozi Jarmark” - od wielu lat cieszy się powodzeniem i na stałe wpisał się

w tradycje gminy Dolsk. W ubiegłym roku na rynku w Dolsku w barwnej scenerii

zaprezentowali się lokalni artyści, rzemieślnicy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz

zaproszeni goście. Mogliśmy podziwiać m.in. występy młodzieży z programu

„Równać szanse”, przedszkolaków z grupy „Tygryski” z Przedszkola „Stokrotki”

w Dolsku, kabaret „Marian i Hela” przygotowany przez młodzież ze Szkoły

Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, inscenizację o zasadach dobrego

wychowania przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Masłowie, występy grupy tanecznej „Projekt Mimika”, Koła Śpiewaczego „Lutnia” –

część artystyczną zakończył koncert zespołu THE COLT’S. W trakcie imprezy odbyły

się także zajęcia warsztatowe z promocji narzędzia turystycznego przygotowane

przez przedstawicieli LGD Gościnna Wielkopolska. Każdy uczestnik warsztatów

otrzymywał kamizelki odblaskowe na rower;
9) „Wakacje z Biblioteką” – w minionym roku odbywały się pod hasłami „Lipiec na

Czarnym Lądzie” oraz „Hawajski sierpień”, a dodatkową atrakcją były dwa spektakle

przedstawione przez Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa „Na misiowych

urodzinach” oraz spektaklu „Prastara książnica – skarb i tajemnica…bo mądrość tkwi

nie tylko w Wi-Fi”;
10)Narodowe czytanie 2019 - 7 września 2019 r. w sali widowiskowej w Dolsku po raz

drugi odbyło się Narodowe Czytanie - podczas tegorocznej odsłony Para

Prezydencka zaproponowała do czytania „Nowele polskie” - spotkanie rozpoczęło się

od krótkiej inscenizacji pt.: „Czego nie widać w lustrze…” opartej na motywach noweli

„Katarynka” Bolesława Prusa;
11)„Spotkanie ze św. Mikołajem” – 11 grudnia w sali widowiskowej w Dolsku odbył się

spektakl teatralny "Świąteczny dar - magia i czar" w wykonaniu artystów z Teatru

Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Urocze popołudnie zakończyło się wizytą

św. Mikołaja, który obdarował dzieci upominkami;
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W 2019 roku Biblioteka zakwalifikowała się do następujących projektów:
1)„Mała książka – wielki człowiek” - realizowanego przez Instytut Książki,

a skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja miała na celu zachęcenie

rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. W ramach

projektu każdy mały czytelnik i jego opiekun otrzymał wyprawkę czytelniczą.

Znajdowały się w niej: książeczka dla przedszkolaka, broszura dla rodzica, Karta

Małego Czytelnika,
2)„KINDER MLECZNA KANAPKA – przerwa na wspólne czytanie" - braliśmy udział w

internetowym konkursie „KINDER MLECZNA KANAPKA. PRZERWA NA WSPÓLNE

CZYTANIE". Dzięki głosom naszych czytelników Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Dolsk otrzymała pakiet książek dla dzieci oraz 2 pufy. Akcja miała na celu

promowanie wspólnego czytania książek przez rodziców i dzieci.

 W roku 2019 w ramach swojej działalności Biblioteka pozyskała wsparcie finansowe

ze środków pozabudżetowych, a były to:

1) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.304,00 zł,

2) nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament

Środowiska za podejmowane Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach

strategii rozwoju województwa wielkopolskiego w kwocie 5.000,00 zł.

XV. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Dolsk.

W roku 2019 Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła następujące uchwały:

Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł uchwały Realizacja/wykonanie

1 V/26/19 10.01.19 w sprawie uchwalenia gminnego
wieloletniego programu
osłonowego "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023

w trakcie realizacji

2 V/27/19 10.01.19 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-
2023

w trakcie realizacji
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3 V/28/19 10.01.19 w sprawie zasad zwrotu wydatków
za świadczenia w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim
programem rządowym "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-
2023

w trakcie realizacji

4 VI/29/19 20.02.19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

5 VI/30/19 20.02.19 w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela do Zgromadzenia
Ogólnego Związku Miast Polskich

wykonana

6 VI/31/19 20.02.19 w sprawie zasad i trybu zgłaszania
projektów uchwał Rady Miasta i
Gminy Dolsk w ramach
obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

w trakcie realizacji

7 VI/32/19 20.02.19 w sprawie zamiaru przekształcenia
Przedszkola "Stokrotki" w Dolsku

wykonana

8 VI/33/19 20.02.19 w sprawie zasad udzielania, trybu
postępowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych

wykonana

9 VI/34/19 20.02.19 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2019-2023

w trakcie realizacji

10 VI/35/19 20.02.19 w sprawie określenia Programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Dolsk w 2019 roku

wykonana

11 VI/36/19 20.02.19 w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej zbadania spraw
przekazanych przez Wojewodę
Wielkopolskiego w dn. 15.02.2019

wykonana

12 VII/37/19 27.03.19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

13 VII/38/19 27.03.19 w sprawie zmian Wieloletniej w trakcie realizacji
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Prognozy Finansowej Gminy Dolsk
na lata 2019 - 2029

14 VII/39/19 27.03.19 w sprawie przekształcenia
Przedszkola "Stokrotki" w Dolsku

wykonana

15 VII/40/19 27.03.19 w sprawie utworzenia Przedszkola
w Małachowie

wykonana

16 VII/41/19 27.03.19 w sprawie utworzenia Przedszkola
w Mszczyczynie

wykonana

17 VII/42/19 27.03.19 w sprawie utworzenia Przedszkola
w Ostrowiecznie

wykonana

18 VII/43/19 27.03.19 w sprawie utworzenia Przedszkola
w Wieszczyczynie

wykonana

19 VII/44/19 27.03.19 w sprawie utworzenia Punktu
przedszkolnego w Międzychodzie

wykonana

20 VII/45/19 27.03.19 w sprawie uchylenia uchwały Nr
XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 30 kwietnia 2014 r. w
sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Dolsk

wykonana

21 VII/46/19 27.03.19 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w drodze
przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminne

wykonana

22 VII/47/19 27.03.19 w sprawie zasadności zarzutów
dotyczących czynnego prawa
wyborczego w przeprowadzonych
wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i
członków Rady Sołeckiej Sołectwa
Lubiatówko oraz o stwierdzenie
nieważności tych wyborów

wykonana

23 VII/48/19 27.03.19 w sprawie zasadności zarzutów
dotyczących czynnego prawa
wyborczego w przeprowadzonych
wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i
członków Rady Sołeckiej Sołectwa
Ostrowieczno oraz stwierdzenia
nieważności tych wyborów

wykonana

24 VII/49/19 27.03.19 w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej

wykonana

25 VIII/50/19 24.04.19 w sprawie zmiany uchwały wykonana
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budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

26 VIII/51/19 24.04.19 w sprawie utworzenia Zespołu
Przedszkoli w Dolsku

wykonana

27 VIII/52/19 24.04.19 w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Masłowie

wykonana

28 VIII/53/19 24.04.19 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą
6 lat

w trakcie realizacji

29 VIII/54/19 24.04.19 w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, a także
określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców
zawodowych, terapeutów
pedagogicznych oraz nauczycieli
przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i młodsze

w trakcie realizacji

30 VIII/55/19 24.04.19 zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990
z dnia 6 września 1990 roku w
sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia pod nazwą
"Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych”

wykonana

31 VIII/56/19 24.04.19 w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Dolsk

w trakcie realizacji

32 VIII/57/19 24.04.19 w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców ul. Dębowej w
Drzonku z dn. 20.02.2019 roku w
sprawie montażu oświetlenia i
przekazania nieruchomości

wykonana

33 IX/58/19 29.05.19 w sprawie przekazania majątku
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Dolsku

wykonana



76 | S t r o n a

34 IX/59/19 29.05.19 w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

35 IX/60/19 29.05.19 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dolsk
na lata 2019-2029

w trakcie realizacji

36 IX/61/19 29.05.19 w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej

wykonana

37 IX/62/19 29.05.19 w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Dolsk
publicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego

wykonana

38 IX/63/19 29.05.19 w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych
oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Dolsk

wykonana

39 X/64/19 17.06.19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk wotum
zaufania

wykonana

40 X/65/19 17.06.19 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2018 rok

wykonana

41 X/66/19 17.06.19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok

wykonana

42 X/67/19 17.06.19 w sprawie zgody na utworzenie
miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli oraz
określenia sezonu kąpielowego na
terenie gminy Dolsk na rok 2019

wykonana

43 X/68/19 17.06.19 w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej zbadania zasadności
wniosku złożonego przez Klub
Radnych Gminy Dolsk w dniu 29
maja 2019 roku

wykonana

44 XI/69/19 3.07.19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana
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45 XI/70/19 3.07.19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Banku Gospodarstwa Krajowego
na wyprzedzające finansowanie
inwestycji pn. "Budowa świetlicy
wiejskiej, boiska trawiastego do
piłki nożnej, placu zabaw oraz
utwardzenia terenu i parkingu w
Księginkach

wykonana

46 XI/71/19 3.07.19 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dolsk
na lata 2019 - 2029

w trakcie realizacji

47 XI/72/19 3.07.19 w sprawie określenia zasad
udzielenia dotacji celowych z
budżetu Gminy Dolsk na
dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła w mieszkalnych
budynkach jednorodzinnych lub
lokalach na obszarze Gminy Dolsk

w trakcie realizacji

48 XI/73/19 3.07.19 w sprawie wzoru wniosku o
wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego

wykonana

49 XI/74/19 3.07.19 w sprawie odmowy stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego

wykonana

50 XII/75/19 21.08.19 w sprawie powołania Zespołu do
zaopiniowania kandydatów
zgłoszonych na ławników

wykonana

51 XII/76/19 21.08.19 w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w
formie dotacji celowej

wykonana

52 XII/77/19 21.08.19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

53 XII/78/19 21.08.19 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dolsk
na lata 2019 - 2029

w trakcie wykonania

54 XII/79/19 21.08.19 w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w

w trakcie realizacji



78 | S t r o n a

szkołach prowadzonych przez
gminę Dolsk

55 XII/80/19 21.08.19 w sprawie wyposażenia w majątek
jednostki organizacyjnej gminy

wykonana

56 XIII/81/19 18.09.19 w sprawie pozostawienia
zgłoszenia kandydata na ławnika
bez dalszego biegu

wykonana

57 XIII/82/19 18.09.19 w sprawie informacji o kandydacie
na ławnika

wykonana

58 XIII/83/19 18.09.19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

59 XIV/84/19 23.10.19 w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej celem
przeprowadzenia głosowania w
wyborach na ławników

wykonana

60 XIV/85/19 23.10.19 w sprawie sposobu głosowania w
wyborach na ławnika w 2019 roku

wykonana

61 XIV/86/19 23.10.19 w sprawie wyboru ławników
sądowych

wykonana

62 XIV/87/19 23.10.19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

63 XIV/88/19 23.10.19 w sprawie zmiany uchwały Nr
XLVII/298/10 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej
Gminy Dolsk

w trakcie realizacji

64 XIV/89/19 23.10.19 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

w trakcie realizacji

65 XIV/90/19 23.10.19 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych

w trakcie realizacji

66 XIV/91/19 23.10.19 w sprawie opłaty od posiadania
psów

w trakcie realizacji

67 XIV/92/19 23.10.19 w sprawie opłaty targowej w trakcie realizacji

68 XIV/93/19 23.10.19 w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi

w trakcie realizacji



79 | S t r o n a

działalność pożytku publicznego na
rok 2020

69 XIV/94/19 23.10.19 w sprawie sprzedaży komunalnych
lokali mieszkalnych położonych w
Dolsku przy ul. Pocztowej

w trakcie realizacji

70 XV/95/19 20.11.19  w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

71 XV/96/19 20.11.19  w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/24/18 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie zwolnienia
samorządowego zakładu
budżetowego - Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Dolsku
z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu
gminy za rok 2018

wykonana

72 XV/97/19 20.11.19 w sprawie zmiany Statutu Gminy
Dolsk

wykonana

73 XV/98/19 20.11.19 w sprawie ustalenia diet oraz
zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych

w trakcie realizacji

74 XV/99/19 20.11.19 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2020

wykonana

75 XV/100/19 20.11.19 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Mełpin,
gmina Dolsk

wykonana

76 XVI/101/19 18.12.19 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dolsk na lata
2020-2029

w trakcie realizacji

77 XVI/102/19 18.12.19 w sprawie budżetu miasta i gminy
na 2020 rok

w trakcie realizacji

78 XVI/103/19 18.12.19 w sprawie planu pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa na
rok 2020

w trakcie realizacji

79 XVI/104/19 18.12.19 w sprawie planu pracy Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w trakcie realizacji



80 | S t r o n a

Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok
2020

80 XVI/105/19 18.12.19 w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy
Dolsk na rok 2020

w trakcie realizacji

81 XVI/106/19 18.12.19 w sprawie planu pracy Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych
Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok
2020

w trakcie realizacji

82 XVI/107/19 18.12.19 w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie Dolsk na
rok szkolny 2019/2020

w trakcie realizacji

83 XVI/108/19 18.12.19 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019
rok

wykonana

84 XVI/109/19 18.12.19 w sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2019

wykonana

85 XVI/110/19 18.12.19 w sprawie rozpatrzenia petycji
Rady Sołeckiej wsi Rusocin z dnia
10 października 2019 roku w
sprawie budowy chodnika we wsi
Rusocin przy drodze powiatowej nr
4078P

wykonana

86 XVI/111/19 18.12.19 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dolsk
na lata 2019 - 2029

w trakcie realizacji

W roku 2019 realizowane były także uchwały podejmowane w latach poprzednich,

stanowiące podstawę do realizacji zadań własnych gminy Dolsk. Wskazać należy tu

w szczególności:

1.Uchwałę NR XXVIII/183/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu

rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez

gminę Dolsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły

podstawowej;
2.Uchwałę NR XXVIII/184/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie
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postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę

Dolsk;
3.UCHWAŁA NR XLIII/274/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych

uczniów";
4.UCHWAŁA NR XLIII/275/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
5.UCHWAŁA NR XLIII/278/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy Dolsk na lata 2018 – 2023;
6.UCHWAŁA NR XLIII/279/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy

Dolsk na lata 2018-2028;
7.UCHWAŁA NR XLV/289/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych;
8.UCHWAŁA NR XLV/290/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych na terenie miasta i gminy Dolsk, przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży, jak i w miejscu;
9.UCHWAŁA NR XLVII/299/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości

stypendiów;

10.UCHWAŁA NR LI/315/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października

2018 r. w sprawie opłaty od posiadania;
11.UCHWAŁA NR LI/316/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października

2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
12.UCHWAŁA NR LI/317/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października

2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
13.UCHWAŁA NR LI/318/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października

2018 r. w sprawie opłaty targowej;
14.UCHWAŁA NR LI/312/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października

2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
15.UCHWAŁA NR LI/313/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 18 października

2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze;
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16.UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na rok 2019;
17.UCHWAŁA NR IV/25/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Gminy Dolsk;

18.UCHWAŁA NR IV/23/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego;
19.UCHWAŁA NR IV/17/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2019 rok;
20.UCHWAŁA NR IV/18/18 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029;



  

INFORMACJA 
 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY DOLSK 
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU 

 
Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje majątkiem o łącznej wartości: 
 

53 560 848,07 zł 
 

 

   

Struktura majątku komunalnego na 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco: 

        

Lp. Wyszczególnienie Ogółem Budynki Budowle Urządzenia Pojazdy Grunty 

1.  Oświata i wychowanie - w tym: 4 171 615,41 3 652 413,27 388 992,26 99 454,38 --- 30 755,50 

  Przedszkole Samorządowe Dolsk  1 214 260,53   1 018 760,75   93 527,69  80 790,09   ---    21 182,00  

  Szkoła Podstawowa w  Dolsku.  2 387 743,88  2 182 062,52   182 687,57   18 664,29  ---   4 329,50  

  Szkoła Podstawowa w  Masłowie 569 611,00   451 590,00   112 777,00  ---  ---   5 244,00  

2.  Dowozy do szkół     298 143,60   ---  --- ---   298 143,60  ---  

3.  Kultura – w tym    1 465 648,06 1 033 335,28 145 019,54   287 293,24 ---   ---   

  - świetlice 1 147 946,53 1 033 335,28 54 464,25     60 147,00  ---   ---   

 - wigwamy    223 007,24 --- --- 223 007,24 -- --- 

 - kino letnie w Rusocinie     36 681,29 --- 36 681,29 --- --- --- 

 - wodny plac zabaw   53 874,00 --- 53 874,00 --- --- --- 

 - namiot dla sołectwa Księginki 4 139,00 --- --- 4 139,00 --- --- 

4. Kultura fizyczna – w tym 727 112,49  ---  727 112,49 ---  ----  ---  

  Kompleks sportowe 422 721,97 ---  422 721,97 ---  ---  ---  

  Plaża, obiekty sportowe    304 390,52 ---   304 390,52 ---  --  ---  

5. Administracja samorządowa     569 026,47  357 220,85  ---   211 805,62  ---  ---  

6. Ochotnicze Straże Pożarne      616 905,11  313 687,93   1 350,00   128 108,00   173 759,18  ---  

7.  
Bezpieczeństwo publiczne  
– monitoring    

4 000,08 --- --- 4 000,08 --- --- 

8. Gospodarka komunalna - w tym: 11 005 607,12  10 259,75  10 859 563,37   ---    135 784,00  ---   

  Nawierzchnie dróg 9 542 739,27 4 366,50 9 538 372,77 ---  ---  ---   

  Kanalizacja deszczowa   989 427,92  --   989 427,92  ---  ---  ---   

 Rekultywacja wysypiska  28 513,09 --- 28 513,09 --- --- -- 

  Pozostałe budynki    5 893,25    5 893,25  --   --- ---  ---   

  Sieć energetyczna    26 230,00  ---   26 230,00  ---  ---  --   

  Wodociągi     111 096,58  ---   111 096,58  ---  ---  ---  

  Witacze    14 519,80  ---   14 519,80  ---  ---  ---   

  Parking Dolsk, ul. Św. Ducha   151 403,21  ---   151 403,21  ---  ---  ---  

  Pojazdy (ciągnik, kosiarka)   135 784,00  ---  ---  ---   135 784,00  ---   

9. Mienie MGOS i R w Dolsku  6 492 971,69   3 236 950,78    3 120 945,62  ---   96 810,99    38 264,30  

10.  Mienie ZGK w Dolsku    26 583 769,74   872 698,48   25 155 557,47  430 200,85   98 147,44   27 165,50  

11. Mienie OPS w Dolsku   4 499,36  ---  ---    4 499,36  ---   ---   

12. Mienie Biblioteki Publicznej MiG   8 897,00 --- --- 8 897,00 --- --- 

 
13. 

 
Grunty- zasób gminny 1 520 763,00 ---   ---   ---   ---   1 520 763,00 

Razem  53 468 959,13 9 476 566,34 40 398 540,75 1 174 258,53 802 645,21 1 616 948,30 
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Zmiany w stanie majątku od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

     

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2018 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia  
Stan na 

31.12.2019 r. 

Oświata i wychowanie - w tym: 4 171 615,41 199 986,90 203 555,40 4 168 046,91 

1.Zespół Przedszkoli w Dolsku: 

zmniejszenia - przekazanie mienia Przedszkola w Wieszczyczynie do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie): 
- grupa 0 (grunty) - 17.850,00, 
- grupa I (budynki) – 157.307,70, 
- grupa III (kotły i maszyny energ.) -7.200,00, 
- grupa IV (maszyny i urządzenia) – 7.429,20 
- grupa VIII (narz i przyrz. ruchom. i pozostał wyposaż) – 10.200,00; 
zmniejszenia - likwidacja wyparzacza gastronomicznego 
- grupa IV (maszyny i urządzenia) – 3.568,50; 
 

1 214 260,53 --------------- 203 555,40 1 010 705,13 

2. Szkoła Podstawowa w Dolsku 
 

2 387 743,88 -------------- ----------- 2 387 743,88 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie: 
zwiększenia -  przejęcie mienia Przedszkola w Wieszczyczynie przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie: 
- grupa 0 (grunty) - 17.850,00, 
- grupa I (budynki) – 157.307,70, 
- grupa III (kotły i maszyny energ.) -7.200,00, 
- grupa IV (maszyny i urządzenia) – 7.429,20 
- grupa VIII (narz i przyrz. ruchom. i pozostał wyposaż) – 10.200,00; 
 

 
569 611,00 

 
199 986,90 

----------- 769 597,90 

     

Dowozy do szkół: 

zwiększenia – zakup autobusu szkolnego – 68.880,00 
zmniejszenia – likwidacja autobusu szkolnego – 66.953,00 

298 143,60 68 880,00 66 953,60 300 070,00 

Kultura, w tym: 1 465 648,06 26 904,00 ------- 1 492 552,06 

- świetlice 

- wigwamy: 

zwiększenie wartości (ocieplenie, przyłącza wody) – 26 904,00 

- kino letnie w Rusocinie 

- wodny plac zabaw Dolsk  

- namiot dla sołectwa Księginki 

1 147 946,53 

223 007,24 

 

36 681,29 

53 874,00 

4 139,00 

 

 

26 904,00 

 

 

------- 

1 147 946,53 

249 911,24 

 

36 681,29 

53 874,00 

4 139,00 

Kultura fizyczna: 

zmniejszenia – przekazanie plaży i parku nad jeziorem w Dolsku do 
MGOSiR – 685 739,51 

727 112,49 -------- 685 739,51 

 

41 372,98 

Administracja samorządowa 

- zmniejszenia – likwidacja sprzętu komputerowego – 14 954,38 
569 026,47 -------- 14 954,38 554 072,09 

Ochotnicze Straże Pożarne  616 905,11 -------- -------- 616 905,11 

 
Bezpieczeństwo – monitoring (kamera internetowa) 
 

 
4 000,08 

 
-------- -------- 

 
4000,08 

Gospodarka komunalna, w tym: 

- nawierzchnie dróg, infrastruktura, 

- wodociągowanie, 

- kanalizacja deszczowa, oświetlenie (zwiększenie – oświetlenie w 
Drzonku – 4 000,00 
- wysypisko – Pokrzywnica, 

- parking ul. Św. Ducha, 

- witacze, 

- pojazdy komunalne, 

- pozostałe budynki (zwiększenie – przejęcie lokalu z ZGK – 5.473,44 i 

zmniejszenie – sprzedaż lokalu – 5473,44) 

- sieć energetyczna 

11 005 607,12 

9 542 739,27 

111 096,58 

989 427,92 

28 513,09 

151 403,21 

14 519,80 

135 784,00 

5 893,25 

 

26 230,00 

9 473,44 5 473,44 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
11 009 607,12 
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Rozliczenie gminnego zasobu gruntów w roku 2019 

 
 

STAN OGÓLNY GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO 

na dzień 31 grudnia 2019 r. 
 

 

Władający mieniem Powierzchnia w ha Wartość  w  złotych 

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji 

8,5043 ha 42 169,30 zł 

Zakład Gospodarki Komunalnej 3,8990 ha 26 975,90 zł 

Oświata: przedszkole, szkoły         
podstawowe 

3,7155 ha 30 755,50 zł 

Urząd Miasta i Gminy  - zasób 
gminny 

262,3906 ha 1 501 640,00 zł 

Ogółem: 278,5094 ha 1 601 540,70 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku  

zmniejszenie w zakresie grupy 0 - Grunty:  

- przekazanie cz. dz. 80/2 w Nowieczku do zasobu Gminy – 189,60 

zmniejszenia w zakresie grupy I - Budynki 

- przekazanie lokalu mieszkalnego w Nowieczku – 5.473,44 

zmniejszenia w zakresie grupy VI – Urządzenia 

- likwidacja pompy GBA – SUW w Małachowie – 4.561,24 

zwiększenie w zakresie grupy VII – środki transportowe: 

- zakup samochodu specjalnego Mercedes – 103.023,70 

26 583 769,74 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

103.023,70 
 
 
 
 
 
 

10.224,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.676.569,16 

Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 4 499,36 -------- -------- 4 499,36 

Mienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku 
zwiększenie: 
- przejęcie działki  nr 774 z zasobu gminnego– 3.905,00 
- przejęcie plaży i parku nad jeziorem w Dolsku - 685.739,51 
 

 
6 492 971,69 

 
689.644,51 

 
 

-------- 

 
 

7.182.616,20 

Mienie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk  
 

 
8 897,00 -------- -------- 

 
8 897,00 

Grunty - zasób gminny  1 520 763,00 18 280,60 37 403,60 1 501 640,00 

Ogółem 53 468 959,13 1 116 193,15 1 024 304,21  53 560 848,07 
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ZMIANY W STANIE OGÓLNYM MIENIA GMINNEGO 
W OKRESIE OD 1.01.2019 DO 31.12.2019 

 
 

Stan mienia  
na dzień 01.01.2019 r. 

Powierzchnia w ha 
281,7947 ha 

Wartość w złotych 
1 616 948,30 zł 

I. Zwiększenia: 0 0 

 

II. Zmniejszenia: 
 

1. Sprzedaż działek: 
- dz. nr 506/1 Księginki  
- dz. nr 1548/2 Dolsk 
- dz. nr 1548/5 Dolsk 
- dz. nr 1548/7 Dolsk 
- dz. nr 1548/8 Dolsk 
- cz.dz.80/2 Nowieczek (lokal) 
 

 Razem sprzedaż działek: 

 
2.Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w 
prawo własności 
- dz. nr 1145    Dolsk  
- dz. nr 762      Dolsk 
- dz. nr 1478/1 Dolsk 
- dz. nr 1473    Dolsk 
- dz. nr 685/1   Dolsk 
- dz. nr 1158    Dolsk  
- dz. nr 1157    Dolsk 
- dz. nr 1478/4 Dolsk 
- dz. nr 682/1   Dolsk 
- dz. nr 1459/2 Dolsk  
- dz. nr 225      Księginki 
- dz. nr 1472    Dolsk 
- dz. nr 763      Dolsk 
- dz. nr 764      Dolsk 
- dz. nr 343/3   Małachowo 
- dz. nr 1478/3 Dolsk 
- dz. nr 1474    Dolsk 
- dz. nr 95        Ostrowieczko 
- dz. nr 682/4   Dolsk 
 

Razem przekształcenia: 

 
Razem zmniejszenia: 

 

 
 

 
0,0307 ha 
0,0529 ha 
0,0730 ha 
0,0657 ha 
0,0621 ha 
0,0632 ha 

 
0,3476 ha 

 

 
 

0,0638 ha 
0,4850 ha 
0,0690 ha 
0,1406 ha 
0,0285 ha 
0,0675 ha 
0,0697 ha 
0,2511 ha 
0,0562 ha 
0,2678 ha 
0,2600 ha 
0,1483 ha 
0,2320 ha 
0,2380 ha 
0,1697 ha 
0,0886 ha 
0,2124 ha 
0,0491 ha 
0,0404 ha 

 

2,9377 ha 

 
3,2853 ha 

 

 
 

 

92,10 zł 
291,00 zł 
402,00 zł 
361,00 zł 
341,00 zł 
189,60 zł 

       
1 676,70 zł 

 

 
 

319,00 zł 
               2425,00 zł 

345,00 zł 
703,00 zł 
142,50 zł 
337,50 zł 
348,50 zł 

                1255,50 zł 
281,00 zł 

                1339,00 zł 
780,00 zł 
741,50 zł 

                1160,00 zł 
                1190,00 zł 

509,10 zł 
443,00 zł 

               1062,00 zł 
147,30 zł 
202,00 zł 

            
13 730,90 zł 

 
15 407,60 zł 

Stan ogólny mienia: 
na dzień 31.12.2019 r. 

 
278,5094 ha 

 
1 601 540,70 zł 

 
 
 

 
ZMIANY W ZASOBIE MIENIA GMINNEGO   

w okresie od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 
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Stan mienia 
na dzień 01.01.2019r. 

Powierzchnia w ha  
266,3937 ha 

Wartość w złotych 
1 520 763,00 zł 

Zwiększenia: 

1.Przyjęcie działki dz. 46/2 do zasobu z 
Oświaty (Przedszkole w 
Wieszczyczynie) 
 

2. Przyjęcie cz. działki 80/2 Nowieczek 
(lokal) z ZGK 

Zwiększenia razem: 

 
 

0,1450 ha 
 

                
 

0,0632 ha 
   

0,2082 ha 

 
 

17 850,00 zł 
  
     
 

189,60 zł 

 

18 039,60 zł 

 

Zmniejszenia: 
 

1. Sprzedaż działek: 
- dz. nr 506/1 Księginki  
- dz. nr 1548/2 Dolsk 
- dz. nr 1548/5 Dolsk 
- dz. nr 1548/7 Dolsk 
- dz. nr 1548/8 Dolsk 
- cz.dz.80/2 Nowieczek (lokal) 
 

 Razem sprzedaż działek: 

 
2.Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 
- dz. nr 1145    Dolsk  
- dz. nr 762      Dolsk 
- dz. nr 1478/1 Dolsk 
- dz. nr 1473    Dolsk 
- dz. nr 685/1   Dolsk 
- dz. nr 1158    Dolsk  
- dz. nr 1157    Dolsk 
- dz. nr 1478/4 Dolsk 
- dz. nr 682/1   Dolsk 
- dz. nr 1459/2 Dolsk  
- dz. nr 225      Księginki 
- dz. nr 1472    Dolsk 
- dz. nr 763      Dolsk 
- dz. nr 764      Dolsk 
- dz. nr 343/3   Małachowo 
- dz. nr 1478/3 Dolsk 
- dz. nr 1474    Dolsk 
- dz. nr 95        Ostrowieczko 
- dz. nr 682/4   Dolsk 
 

Razem przekształcenia: 

 
3.Przekazanie działki nr 46/2 
z zasobu do Oświaty (do Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Masłowie), 
 

4. Przekazanie działki  nr 774 w Dolsku 
z zasobu do MGOSiR 

 
Zmniejszenia razem: 

 

 

 
0,0307 ha 
0,0529 ha 
0,0730 ha 
0,0657 ha 
0,0621 ha 
0,0632 ha 

 
0,3476 ha 

 

 
0,0638 ha 
0,4850 ha 
0,0690 ha 
0,1406 ha 
0,0285 ha 
0,0675 ha 
0,0697 ha 
0,2511 ha 
0,0562 ha 
0,2678 ha 
0,2600 ha 
0,1483 ha 
0,2320 ha 
0,2380 ha 
0,1697 ha 
0,0886 ha 
0,2124 ha 
0,0491 ha 
0,0404 ha 

 

2,9377 ha 

 
0,1450 ha 

 
 

0,7810 ha 
 
 

4,2113 ha 

 
 

 

 
92,10 zł 

291,00 zł 
402,00 zł 
361,00 zł 
341,00 zł 
189,60 zł 

  
1 676,70 zł 

 

 
319,00 zł 

             2425,00 zł 
345,00 zł 
703,00 zł 
142,50 zł 
337,50 zł 
348,50 zł 

             1255,50 zł 
281,00 zł 

             1339,00 zł 
780,00 zł 
741,50 zł 

             1160,00 zł 
             1190,00 zł 

509,10 zł 
443,00 zł 

             1062,00 zł 
147,30 zł 
202,00 zł 

            
13 730,90 zł 

 

17 850,00 zł 
 
 

3 905,00 zł 

 
 

37 162,60 zł 

 

Stan mienia w zasobie 
na dzień 31.12.2019 r. 

Powierzchnia w ha  
262,3906 ha 

Wartość w złotych 
1 501 640,00 zł 
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ZMIANY W STANIE MIENIA GMINNEGO W MGOSiR 

w okresie od 1.01.2019.  do dnia 31.12.2019r. 

 

Stan mienia 
na dzień 01.01.2019r. 

Powierzchnia w ha 
7,7233 ha 

Wartość w złotych 
38 264,30 zł 

 

zwiększenia - przejęcie działki z zasobu Gminy 

Dolsk - działka nr 774  0,7810 ha   3 905,00 zł 

 

Stan mienia 
na dzień 31.12.2019r. 

Powierzchnia w ha 
8,5043 ha 

Wartość w złotych 
42 169,30 zł 

 

ZMIANY W STANIE MIENIA GMINNEGO W ZGK 

w okresie od 1.01.2019r.  do dnia 31.12.2019 r. 
 

Stan mienia 
na dzień 01.01.2019r. 

Powierzchnia w ha 
3,9622 ha 

Wartość w złotych 
27 165,50 zł 

 

zmniejszenia - przekazanie części działki do zasobu Gminy 

Nowieczek – cz.działki nr 80/2 0,0632 ha   189,60 zł 

 

Stan mienia 
na dzień 31.12.2019r. 

Powierzchnia w ha 
3,8990 ha 

Wartość w złotych 
26 975,90 zł 

 
 

Struktura majątku komunalnego na 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco: 

        

Lp. Wyszczególnienie Ogółem Budynki Budowle Urządzenia Pojazdy Grunty 

1.  Oświata i wychowanie - w tym: 4 168 046,91 3 652 413,27 388 992,26 95 885,88 --- 30 755,50 

  Zespół Przedszkoli w Dolsku  1 010 705,13   861 453,05   93 527,69  52 392,39   ---    3 332,00  

  Szkoła Podstawowa w  Dolsku.  2 387 743,88  2 182 062,52   182 687,57   18 664,29  ---   4 329,50  

  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w  
Masłowie 

769 597,90   608 897,70   112 777,00  24 829,20  ---   23 094,00  

2.  Dowozy do szkół     300 070,00  ---  --- ---   300 070,00  ---  

3.  Kultura – w tym    1 492 552,06 1 033 335,28 145 019,54 314 197,24 ---   ---   

  - świetlice 1 147 946,53 1 033 335,28 54 464,25     60 147,00  ---   ---   

 - wigwamy    249 911,24 --- --- 249 911,24 -- --- 

 - kino letnie w Rusocinie     36 681,29 --- 36 681,29 --- --- --- 

 - wodny plac zabaw   53 874,00 --- 53 874,00 --- --- --- 

 - namiot dla sołectwa Księginki 4 139,00 --- --- 4 139,00 --- --- 
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4. Kultura fizyczna – w tym 41 372,98  ---  41 372,98 ---  ----  ---  

  obiekty sportowe    41 372,98 ---   41 372,98 ---  --  ---  

5. Administracja samorządowa     554 072,09  357 220,85  ---   196 851,24  ---  ---  

6. Ochotnicze Straże Pożarne      616 905,11  313 687,93   1 350,00   128 108,00   173 759,18  ---  

7.  
Bezpieczeństwo publiczne  
– monitoring    

4 000,08 --- --- 4 000,08 --- --- 

8. Gospodarka komunalna - w tym: 11 009 607,12  10 259,75  10 863 563,37   ---    135 784,00  ---   

  Nawierzchnie dróg 9 542 739,27 4 366,50 9 538 372,77 ---  ---  ---   

  Kanalizacja deszczowa   993 427,92  --   993 427,92  ---  ---  ---   

 Rekultywacja wysypiska  28 513,09 --- 28 513,09 --- --- -- 

  Pozostałe budynki    5 893,25    5 893,25  --   --- ---  ---   

  Sieć energetyczna    26 230,00  ---   26 230,00  ---  ---  --   

  Wodociągi     111 096,58  ---   111 096,58  ---  ---  ---  

  Witacze    14 519,80  ---   14 519,80  ---  ---  ---   

  Parking Dolsk, ul. Św. Ducha   151 403,21  ---   151 403,21  ---  ---  ---  

  Pojazdy (ciągnik, kosiarka)   135 784,00  ---  ---  ---   135 784,00  ---   

9. Mienie MGOSiR w Dolsku  7 182 616,20   3 236 950,78    3 806 685,13  ---   96 810,99    42 169,30  

10.  Mienie ZGK w Dolsku    26 676 569,16   867 225,04   25 155 557,47  425 639,61   201 171,14   26 975,90  

11. Mienie OPS w Dolsku   4 499,36  ---  ---    4 499,36  ---   ---   

12. Mienie Biblioteki Publicznej MiG   8 897,00 --- --- 8 897,00 --- --- 

 
13. 

 
Grunty- zasób gminny 1 501 640,00 ---   ---   ---   ---   1 501 640,00 

Razem  53 560 848,07 9 471 092,90 40 402 540,75 1 178 078,41 907 595,31 1 601 540,70 

 

 

 

Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 744 147,47 zł i obejmują: 

Lp. Nazwa zadania Wartość w zł 

1.  Utwardzenie zjazdu na plażę w Dolsku 6.150,00 

2.  Projekt budowy ul. Garncarskiej 15.800,00 

3.  Projekt budowy ul. Rybarskiej 19.680,00 

4.  Projekt sali sportowej przy Szkole Podstawowej im.                          
J. Brzechwy w Masłowie  

42 300,00 
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5.  Budowa dróg dojazdowych do pól - Gawrony, 
Międzychód 

15 375,00 

6.  Świetlica Księginki 595 512,10 

7.  Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem 
energooszczędnych lamp z oprawami ledowymi w 
miejscowości Nowieczek 

 

37 399,37 

8.  Przebudowa urządzeń infrastruktury odprowadzenia 
wód – Dolsk, ul. Pocztowa 

11 931,00 

 Ogółem   744 147,47 

 

 
 

Pozostałe  informacje dotyczące stanu mienia komunalnego: 
 
 

1. Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2019 r. przedstawiają się 
następująco: 
 

 

Lp. Rodzaj    dochodu Kwota zł 

 
 

1. 

 
Z tytułu najmu lokali mieszkalnych 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Dolsku   

105 445,00 

Zespół Przedszkoli w Dolsku 9 947,65 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Masłowie 

7 414,17 

Razem 122 806,82 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

122 806,82 

2. 
Z tytułu najmu pozostałych lokali 

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dolsku                                                  

1 840,00 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dolsku   

3 265,00 

Urząd Miasta i Gminy   46 032,42 

Szkoła Podstawowa w Dolsku        12 855,29  

Dzierżawa świetlic  3 367,94 

Razem    67 360,65 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

67 360,65 
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3. 

Z tytułu dzierżawy gruntów   
                      

dzierżawa plaży, boiska 6 295,70 

dzierżawa gruntów z zasobu 18 238,27 

Razem 24 533,97 
 

 
 
 
 
 

 
24 533,97 

 
4. 

 
Sprzedaż nieruchomości (działek, budynków) 
 

 
            170 600,00 

 
5.  

 
Sprzedaż mienia ruchomego (urządzenia, drewno) 

 
1 780,00 

6. Użytkowanie wieczyste                968,45 

7. Przekształcenie użytkowania wieczystego 8 262,00 

8. Ogółem 396 311,89  

 
2. Prawa majątkowe inne niż własność – gmina posiada 2 udziały po 10.000,00 zł  

w Samorządowym  Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.  

3. Nie miały miejsca przypadki zniszczenia mienia na skutek klęsk żywiołowych. 

4. Nie występują hipoteki obciążające nieruchomości gminne. 

5. Nie wystąpiło zjawisko wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy. 

6. Stawki czynszu obowiązujące w roku 2019 w porównaniu do stawek z roku 2018 

kształtowały się następująco: 

1) stawka czynszu za lokale mieszkalne w roku 2018 wynosiła 4,80 zł za 1 m2 

natomiast w roku 2019 - 5 zł za 1 m2. 

2) stawka czynszu za lokale użytkowe w 2018 i 2019 roku wynosiła 6,00 zł  

za 1 m2.  

 

Plan dochodów z majątku gminnego w roku 2020 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 960,00 

2. Z tytułu dzierżawy gruntu mienia gminnego 20 000,00 

3. Z tytułu wynajmu lokali w budynku UMiG 45 500,00 

4.  Z tytułu wynajmu pozostałych lokali: 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dolsku   

4.800,00 

Dzierżawa świetlic 4 000,00 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dolsku                                                  

1 440,00 

Razem  10 240,00 
 

 
 
 
 

           
 
 
 

                          10 240,00 
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5. Z tytułu pozostałej sprzedaży (np. drewno) 8 000,00 

6.  Z tytułu najmu lokali mieszkalnych 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dolsku   

113 000,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Masłowie                                            

7 550,00 

Zespół Przedszkoli w Dolsku 10 800,00 

Razem  131 350,00 
 

 

 

 

 

131 350,00 

7.  Z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych 53 400,00 

8.  
Z tytułu dzierżawy plaży i boiska 
 

 
6 000,00 

  
Ogółem 275 450,00 

 

 
Informacja uzupełniająca: 
 

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskane w roku 2019 wynoszą 10 457,90 
zł, natomiast planuje się, że w roku 2020 wyniosą one 10 000,00 zł. 
Ze względu na to, że obwody łowieckie w gminie Dolsk nie obejmują swym zasięgiem gruntów 
gminnych, wymienione kwoty podane zostały odrębnie, gdyż nie stanowią dochodu z gospodarowania 
mieniem gminnym Gminy Dolsk. 

 
 
Opracowała: 
Mirella Godawa 
Sekretarz MiG 
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UCHWAŁA NR 4/2020 
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-

SELEKT" 

z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego 
„Centrum  Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za  2019 rok 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) - Zarząd Związku uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2019 rok wraz  
z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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INFORMACJA 
 

z wykonania budżetu 
 

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT  

 

za  2019 rok 

 
Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia        

31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające       

z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie 

mniejszej  niż w uchwale budżetowej. 

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Zarząd przedkłada również do dnia 31 marca 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2019, który był opracowany i uchwalony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.  

 

Budżet na 2019 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego 

„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwałą                   

Nr 8/I/2018. 

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, określone w w/w Uchwale ulegały zmianom 

w trakcie realizacji budżetu. 

 

Plan finansowy na 2019 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 8/I/2018 

 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz zmieniany uchwałami: 

Zarządu Związku  

 Nr  1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., 

 Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., 

 Nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r., 

 Nr 5/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., 

 Nr 6/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., 

 Nr 7/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r., 

 Nr 8/2019 z dnia 13sierpnia 2019 r., 

 Nr 10/2019 z dnia 25 września 2019 r., 

 Nr11/2019 z dnia 16 października 2019 r., 

 Nr 12/2019 z dnia 30 października 2019 r., 

 Nr 18/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., 
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 Nr 19/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., 

 

Zgromadzenia Związku 

 Nr 10/II/2019  z dnia 26 marca 2019 r., 

 Nr 12/III/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 Nr 17/V/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

 Nr 25/VI/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. 
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Część tabelaryczna informacji                  

z wykonania budżetu za 2019 r. 
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Ostatecznie na koniec  2019 r.  planowane wielkości  wynoszą: 

 

1. Dochody w kwocie w tym: 

- dochody bieżące 

- dochody majątkowe 

56.370.655,00 

55.712.601,00 

658.054,00 

2. Wydatki w kwocie w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

56.370.655,00 

54.959.855,00 

1.410.800,00     

3. Deficyt: 0,00 

 
 

 

Realizacja budżetu na koniec 2020 r. przedstawia się następująco: 

 

1. Osiągnięto dochody w kwocie w tym: 

- dochody bieżące 

- dochody majątkowe 

55.386.424,06 

55.386.424,06 

0,00 

tj. 98,25% planu 

tj. 98,25% planu 

tj. 0,00% planu 

2. Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

45.894.795,63 

45.864.212,91 

        30.582,72 

tj. 81,41% planu 

 tj. 83,45% planu 

tj.2,17 % planu 

 

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku  nadwyżka  

wynosi 9.491.628,43 zł. 
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I. Dochody własne 

 

Planowane dochody własne w kwocie 56.370.655,00 zł wykonano w kwocie  zł,  55.386.424,06 zł           

tj. w 98,25% 

 z tego: 

 

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących 

 

plan   467.640,00 zł 

wykonanie  467.640,00 zł   

 

- wpływy z różnych dochodów 

 

plan    1.307.850,00 zł 

wykonanie               1.305.207,49  zł 

 

w tym: 

 

- wpływy ze Spółki „PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o.” z tytułu opłaty za odpady segregowane 

270.419,74 zł 

- wpływy zgodnie z umową powierzenia -5% za odpady przyjęte przez Instalację Komunalną spoza 

terenu Związku 1.034.695,75 zł 

- wpływy pozostałe  92,00 zł 

 

 

-wpływy z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy   

 

plan   757.698,00 zł 

wykonanie  796.409,04 zł 

 

w tym: 

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów 

628.941,00 zł 

- czynsz dzierżawny+ dzierżawa magazynu, biur i placu 

167.468,04 zł 

 

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 

 

plan     21.403,00 zł 

wykonanie    31.039,70 zł 

 

w tym: 

-wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013  

31.039,70 zł 

 

 

-wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

plan   52.020.149,00 zł 

wykonanie  51.562.975,06 zł 
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- odsetki od lokat 

 

plan   185.000,00 zł 

wykonanie  194.789,71 zł 

 

- wpływy z tytułu opłat i kar  

 

plan       9.900,00 zł 

wykonanie                       10.130,00 zł 

 

 

 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

 

plan       35.000,00 zł 

wykonanie      40.122,49 zł 

 

 

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 

plan     845.211,00 zł 

wykonanie                      916.648,64 zł 

 

 

- wpływy z pozostałych odsetek 

 

plan       22.500,00 zł 

wykonanie                        22.514,10 zł  

 

- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚ i GW –dotyczy projektów „Segregujesz nie marnujesz…..”  

 

plan                                   40.250,00 zł 

wykonanie                        38.694,42 zł 

 

 

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

 

Plan     658.054,00 zł 

wykonanie    0,00 zł  
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Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 

przedstawia się następująco: 
 
 

Dział Rozdział § Nazwa Plan po zmianach  Wykonanie 

750     

ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA             757 698,00 zł          796 662,45 zł  

  75095   Pozostała działalność             757 698,00 zł          796 662,45 zł  

    0750 

Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz 

innych umów o podobnym 

charakterze              757 698,00 zł        796 409,04 zł  

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek                             -   zł                  253,41 zł  

758     RÓŻNE ROLICZENIA             185 000,00 zł          194 789,71 zł  

  75814   Różne rozliczenia finansowe             185 000,00 zł          194 789,71 zł  

    0920 Wpływy z pozostałych odsetek              185 000,00 zł          194 789,71 zł  

900     

GOSPODARKA 

KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA        55 427 957,00 zł    54 394 971,90 zł  

  90002   Gospodarka odpadami        54 302 263,00 zł    53 927 331,90 zł  

    0490 

Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw         52 020 149,00 zł      51 562 975,06 zł  

    0580 

Grzywny i inne kary pieniężne 

od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych                  9 900,00 zł             10 130,00 zł  

    0640 

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień                35 000,00 zł             40 122,49 zł  

    0910 

Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat              845 211,00 zł           916 648,64 zł  

    0920 Pozostałe odsetki                22 500,00 zł             22 514,10 zł  

    0940 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat ubiegłych                21 403,00 zł             31 039,70 zł  

    0970 Wpływy z różnych dochodów           1 307 850,00 zł        1 305 207,49 zł  

    2460 

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych                40 250,00 zł             38 694,42 zł  

  90026   
Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami          1 125 694,00 zł          467 640,00 zł  
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    2900 

Wpływy z wpłat gmin i 

powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu 

terytorialnego  oraz związków 

gmin lub związków powiatów na 

dofinansowanie zadań bieżących              467 640,00 zł           467 640,00 zł  

    6257 

Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w 

art. 5  ust. 3 pkt 5 lit. a i b 

ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego               658 054,00 zł                         -   zł  

RAZEM:        56 370 655,00 zł    55 386 424,06 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
- STRONA 9 -



 
 

II. WYDATKI 

 

Planowane wydatki w kwocie 56.370.655,00 zł wykonano w kwocie 45.894.795,63 zł,  

tj. w 81,41 %, 

 z tego: 

 

-  wydatki bieżące 

 

plan   54.959.855,00 zł  

wykonanie             45.864.212,91 zł  

 

-  wydatki majątkowe 

 

plan     1.410.800,00 zł  

wykonanie                    30.582,72 zł 
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Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 

przedstawia się następująco: 

 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan po zmianach  Wykonanie 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA              600 000,00 zł                                    -   zł 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe              600 000,00 zł                                    -   zł  

    4810 Rezerwy               600 000,00 zł                                    -   zł  

900     
GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA         55 770 655,00 zł               45 894 795,63 zł  

  90002   Gospodarka odpadami         55 770 555,00 zł               45 894 794,63 zł  

  

 

3020 
Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
                  3 000,00 zł                         2 481,56 zł  

  

 

  w tym:     

  

 

   papier toaletowy                              935,78 zł  

  

 

  okulary                           1 200,00 zł  

  

 

  woda                              345,78 zł  

  

 

303 
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
                  1 000,00 zł                             624,03 zł  

  

 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników           1 995 760,00 zł                 1 719 268,24 zł  

  

 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              136 153,00 zł                     132 569,23 zł  

  

 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              440 917,00 zł                     343 858,39 zł  

  

 

4120 Składki na fundusz pracy                 62 588,00 zł                       38 257,48 zł  

  

 

4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
                18 200,00 zł                       13 432,00 zł  

  

 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe              571 284,00 zł                     440 340,92 zł  

  

 

  w tym:     

  

 

  
 pracownicy obsługujący system w 

gminach oraz PSZOK-i 
                      440 340,92 zł  

  

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia              180 000,00 zł                     179 289,92 zł  

  

 

  w tym:     

  

 

  materiały biurowe                         44 926,86 zł  

  

 

  artykułu spożywcze                           2 419,10 zł  

  

 

  publikacje                           3 930,25 zł  

  

 

  
materiały-wyposażenie biura do 

10.000,00 zł 
                        38 324,44 zł  

  

 

  
materiały-wartości niematerialne i prawne 

do 10.000,00 zł 
                             965,55 zł  

  

 

  zakup środków czystości                           6 701,87 zł  

  

 

  zakup materiałów na cele edukacyjne                         14 729,92 zł  

  

 

  obchody 15-lecia Związku                           4 289,28 zł  

  

 

  utrzymanie PSZOK                              983,89 zł  

  

 

  
projekt ekologiczny " Segregujesz nie 

marnujesz" 
                        60 603,85 zł  

  

 

  pozostałe materiały                           1 414,91 zł  
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4260 Zakup energii                 46 000,00 zł                       44 293,06 zł  

  

 

4270 Zakup usług remontowych                 29 000,00 zł                       28 066,63 zł  

  

 

  w tym:     

  

 

  
wymiana akumulatorów w UPS 

podtrzymującego pracę serwera 
                          9 740,37 zł  

  

 

  
wymiana szyby w MPE ( miejski punkt 

elektroodpadów) 
                          1 699,86 zł  

  

 

  naprawa sprzętu biurowego                           5 029,66 zł  

  

 

  
przegląd i naprawa klimatyzacji oraz 

systemu alarmowego 
                          4 126,65 zł  

  

 

  prace remontowe na PSZOK                           7 470,09 zł  

  

 

4280 Zakup usług zdrowotnych                   3 000,00 zł                         1 231,00 zł  

  

 

4300 Zakup usług pozostałych         49 860 428,00 zł               41 942 372,20 zł  

  

 

  w tym:     

  

 

  opieka autorska nad programami                           3 875,73 zł  

  

 

  usługi pocztowe                       231 106,87 zł  

  

 

  usługi prawne                         51 478,47 zł  

  

 

  kolokacja serwera                         11 660,40 zł  

  

 

  ścieki i odpady komunalne                           2 235,19 zł  

  

 

  usługi informatyczne                       231 132,04 zł  

  

 
  

PSZOK – opłata za dostarczone odpady                       998 524,97 zł  

  

 

RIPOK – opłata za dostarczone odpady                   24 097 120,27 zł  

  

 

usługi wywozowe świadczone przez 

firmy wywozowe   
                 16 113 986,46 zł  

  

 

  ogłoszenia prasowe                         17 379,78 zł  

  

 

  utrzymanie PSZok-ów                         25 886,74 zł  

  

 

  monitoring systemu alarmowego                           1 033,20 zł  

  

 

  usługa Eco harmonogram                         18 000,00 zł  

  

 

  koncepcja budowy PSZOK Czempiń                           4 920,00 zł  

  

 

  audyt i kontrola zarządcza                         30 140,00 zł  

  

 

  usługi dotyczące RODO                         19 061,83 zł  

  

 

  usługa opróżniania elektropunktów                           2 634,05 zł  

  

 

  usługa dotycząca zamówień publicznych                         34 428,00 zł  

  

 

  obchody 15-lecia Związku                         23 567,92 zł  

  

 

  usługa montażu szafy                            2 800,00 zł  

  

 

  
projekt ekologiczny " Segregujesz nie 

marnujesz" 
                        16 785,00 zł  

  

 

  pozostałe                           4 615,28 zł  

  

 

4360 
Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
                16 000,00 zł                       15 014,87 zł  

  

 

4400 

Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia 

biurowe 

                80 000,00 zł                       79 115,40 zł  

  

 

4410 Podróże służbowe krajowe                 12 000,00 zł                       10 993,70 zł  

  

 

4430 Różne opłaty i składki              180 000,00 zł                     174 638,22 zł  

  

 

4440 Odpis na ZFŚS                 39 870,00 zł                       39 792,50 zł  

  

 

4480 Podatek od nieruchomości              629 241,00 zł                     629 241,00 zł  
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4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 
                  1 114,00 zł                         1 114,00 zł  

  

 

4530 Podatek od towarów i usług  (VAT )                   2 700,00 zł                         2 633,40 zł  

  

 

4580 Pozostałe odsetki                 20 000,00 zł    

  

 

4610 
Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
                  6 500,00 zł                         2 907,44 zł  

  

 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

pracownikami korpusu służby cywilnej 
                25 000,00 zł                       22 676,72 zł  

  

 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych                                                      
             602 746,00 zł                                    -   zł  

  

 

6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych                                                      
             658 054,00 zł                                   -   zł  

  

 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
             150 000,00 zł                       30 582,72 zł  

  

 

  w tym:     

    

  

zakup pojemników, punktów zbierania 

odpadów oraz innych elementów 

dotyczących udoskonalania PSZOK i 

gospodarki odpadami 

                        30 582,72 zł  

  90006   Ochrona gleby i wód podziemnych                      100,00 zł                                 1,00 zł  

    
4430 Różne opłaty i składki 

                        100,00 

zł  
                               1,00 zł  

RAZEM:               56 370 655,00 zł               45 894 795,63 zł  
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Część opisowa informacji                    

z wykonania budżetu za 2019 r. 
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DOCHODY 

 

Dział 750 Administracja publiczna - dział ten w szczególności obejmuje: 

Rozdział 75095 Pozostała działalność 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z tytułu 

wpłat zwrotu podatku od nieruchomości za grunty i budynki  

w  Piotrowie Pierwszym  od dzierżawcy tych gruntów oraz pozostałe wpływy z czynszu 

dzierżawnego oraz dzierżawy magazynu, biur i placu; planowane środki  757.698,00 zł,  

wykonanie 796.409,04 zł, tj. 105,10%. 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty 

raty podatku od nieruchomości za czerwiec 2019 r oraz z tyt. nieterminowej wpłaty 

należności za dzierżawę gruntu.; planowane środki 0,00 zł, wykonanie 253,41 zł. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia - dział ten w szczególności obejmuje: 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody z tytułu odsetek od środków finansowych 

zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych; planowane środki 

185.000,00 zł, wykonanie 194.789,71 zł, tj. 105,29 % . Wolne środki zostały lokowane na 

innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie  

z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 8/I/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku § 3 punkt 2. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział ten       

w szczególności obejmuje: 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

§ 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z tytułu opłat  za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; planowane środki 52.020.149,00 zł, wykonane 51.562.975,06 zł,      

tj. 99,12%.  

Przypis  według stanu na 31.12.2019 r. wyniósł: 49.573.770,00 zł, odpis 930.833,00 zł.  

Na koniec grudnia 2019 roku w opłacie tej występują:  

- należności ogółem: 14.415.265,79 zł, 

- zaległości na ogólną kwotę 13.382.964,09 zł,  

- nadpłaty w kwocie 1.743.498,59 zł,  
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Dzięki  akcji windykacyjnej w roku  2019 Związek wystawił 3.002 sztuki upomnień na kwotę 

3.838.367,71 zł oraz 4.979 sztuk tytułów egzekucyjnych na kwotę 4.534.190,63 zł. 

Dodatkowo w 2019 r., do mieszkańców gmin członkowskich Związku zostało wysłane  

34.954 sztuk informacji o stanie salda. 

Do 31.12.2019 r., z tytułów egzekucyjnych wpłynęło 3.488.660,77 zł.   

 

 

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych, dochody z tytułu kar za  niewywiązanie się z podpisanych umów 

dotyczących odbioru odpadów komunalnych oraz za niezłożenie w wymaganym terminie 

sprawozdań ; planowane środki 9.900,00 zł, wykonanie 10.130,00 zł, tj. 102,32% 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień, dochody z tytułu kosztów upomnień; planowane środki 35.000,00 zł, wykonanie 

40.122,49 zł, tj. 114,63 %. 

 

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą 

zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; 

planowane środki 845.211,00,00 zł, wykonane 916.648,64 zł, tj. 108,45%.   

§ 0920 Pozostałe odsetki, dochody dotyczą odsetek z tyt. wpłaty 5% wpływów zgodnie z 

Umową powierzenia zadania własnego po terminie oraz  odsetek z tyt. niezapłacenia kary za 

nieterminowe złożenie sprawozdania; planowane środki 22.500,00 zł, wykonanie 22.514,10 zł 

tj. 100,06%   

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody dotyczą wpływu opłaty 

produktowej za lata 2002-2013; planowane środki 21.403,00 zł, wykonane 31.039,70 zł, tj. 

145,02%. 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu wpłat ze Spółki „PreZero Recykling 

Zachód Sp. z o.o.” za odpady segregowane, 5% wpływów za odpady spoza terenu Związku, 

zgodnie z Umową powierzenia zadania oraz pozostałe drobne  wpływy;  planowane środki  

1.307.850,00 zł,  wykonanie 1.305.207,49 zł, tj. 99,79%. 

 

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych,  wpływy z dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na realizację projektów pod 

nazwą „ Segregujesz nie marnujesz…” ; planowane środki 40.250,00 zł, wykonane             

38.694,42 zł, tj. 96,13% 
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Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 

bieżących, wpływ składek członkowskich od uczestników Związku; planowane środki 

467.640,00 zł, wykonanie 467.640,00 zł, tj. 100,00%.  

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, planowane środki 658.054,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy 

dotacji na budowę PSZOK w gminie Czempiń; pozytywne rozstrzygnięcie konkursu  

o dofinansowanie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu 2019 r. Planowana realizacja 

inwestycji została przeniesiona na rok 2020 z uwagi na nie rozstrzygniecie przetargu. Zbyt 

wysoka cena do wartości zamówienia. 
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WYDATKI 

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2019 została 

zaplanowana rezerwa ogólna  w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Rezerwa celowa 

zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na koszty związane z obsługą firm 

odbierających odpady komunalne od mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane      

i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą  w szczególności kosztów związanych z : 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

 

     Wydatki bieżące 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki dotyczyły zakupu 

papieru toaletowego, okularów oraz wody dla pracowników Związku,  planowane wydatki 

3.000,00 zł, wykonane 2.481,56 zł, tj. 82,71% 

§ 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki dotyczyły delegacji dla członka 

zarządu –udział w Gali Symbol 2019 w Katowicach, planowane wydatki 1.000,00 zł, 

wykonane 624,03 zł, tj. 62,40% 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia 

pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród 

uznaniowych i jubileuszowych. Planowane wydatki 1.995.760,00 zł, wykonane  

1.719.268,24 zł, tj. 86,14%. 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki  136.153,00 zł, wykonanie 

132.569,23 zł, tj. 97,36% 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli 

składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 440.917,00 zł, wykonane     

343.858,39 zł, tj. 77,98% 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki           

na fundusz pracy, planowane wydatki 62.588,00 zł, wykonane 38.257,48 zł, tj. 61,12% 

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

planowane wydatki 18.200,00 zł, wykonanie 13.432,00 zł tj. 73,80%  

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia                       

z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich 

Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 571.284,00 zł, wykonane 440.340,92 zł,  

tj. 77,07% 
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§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 180.000,00 zł, wykonane 

179.289,92 zł, tj. 99,60 % szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona 

w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej. 

§ 4260 Zakup energii, wydatki w tym paragrafie dotyczą w szczególności opłaty                  

za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną Biura Związku, oraz energię elektryczną 

obsługiwanych PSZOK-ów planowane wydatki 46.000,00 zł, wykonane 44.293,06 zł, 

 tj. 96,28 %. 

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 29.000,00 zł, wykonane  

28.066,63 zł, tj. 96,78 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli  

z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.   

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane                  

z  kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane 

wydatki 3.000,00 zł, wykonane 1.231,00 zł, tj. 41,03%. 

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 49.860.428,00 zł, wykonane  

41.942.372,20 zł, tj. 84,11 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli  

z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej. 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki  

16.000,00 zł, wykonane 15.014,87 zł, tj. 93,84 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za 

telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi dostępu do sieci Internet.  

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na zapłatę czynszu za pomieszczenia 

biurowe Związku. Planowane wydatki 80.000,00 zł, wykonane 79.115,40 zł, tj. 98,89%. 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże 

służbowe pracowników. Planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonane 10.993,70 zł, tj. 91,61%. 

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą należnej 5% opłaty komorniczej od 

wystawionych tytułów egzekucyjnych, opłat za wydane zaświadczenia o niezaleganiu oraz 

opłaty za wypisy aktów notarialnych poświadczenia dziedziczenia. Planowane wydatki 

180.000,00 zł, wykonane 174.638,22zł, tj. 97,02% 

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  wydatki dotyczą odpisu    

na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieka socjalną. Planowane wydatki 

39.870,00 zł, wykonane 39.792,50 zł, tj. 99,80%. 

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty  podatku za rok 2019,  

od nieruchomości za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową 

dzierżawy z dnia 20.05.2008 r., oraz podatku od nieruchomości za grunt pod PSZOK – gmina 

Opalenica. Planowane wydatki 629.241,00 zł, wykonane 629.241,00 zł, tj. 100%.         
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§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,  

wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. 

Planowane wydatki 1.114,00 zł, wykonane 1.114,00 zł, tj. 100%. 

§ 4530 Podatek od towarów i usług,  wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od czynszu 

dzierżawnego i dzierżawy magazynu i placu przez spółkę PreZero Recykling Zachód  

Sp. z o.o., planowane wydatki 2.700,00 zł, wykonane 2.633,40 zł, tj. 97,53 %. 

§ 4580 Pozostałe odsetki, planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonanie 0,00zł 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki 

na zapłatę kosztów postępowania  egzekucyjnego. Planowane wydatki 6.500,00 zł wykonanie  

2.907,44 zł, tj. 44,72%. 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki 

dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 25.000,00 zł, 

wykonane 22.676,72 zł, tj. 90,70%.  

 

Rozdział 90006  Ochrona gleby i wód podziemnych 

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatek dotyczy opłaty za odprowadzenie wód opadowych 

lub roztopowych. Planowane wydatki 100,00 zł, wykonane 1,00zł, tj. 1,00% 

 

 

     Wydatki majątkowe 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 602.746,00 zł, 

wykonanie 0,00zł, dotyczy  budowy  PSZOK w gminie Czempiń;  pozytywne rozstrzygnięcie 

konkursu o dofinansowanie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu 2019 r. Planowana 

realizacja inwestycji  w roku 2020, w  związku z nierozstrzygnięciem przetargu. 

 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 658.054,00 zł, 

wykonanie 0,00zł, dotyczy budowy PSZOK w gminie Czempiń;  pozytywne rozstrzygnięcie 

konkursu o dofinansowanie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu 2019 r. Planowana 

realizacja inwestycji w roku 2020, w związku z nierozstrzygnięciem przetargu. 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 

150.000,00 zł, wykonane 30.582,72 zł, tj. 20,38%. Wydatki dotyczyły zapłaty na poczet 

zakupu,  opracowania dokumentacji oraz przyłączy kontenera socjalnego na potrzeby PSZOK 

w gminie Brodnica. 
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Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stopień zaawansowania realizacji 

programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r., kształtował się następująco: 

- przedsięwzięcie o nazwie „ Umowy zawarte na wywóz odpadów komunalnych z gmin 

zrzeszonych w Związku Międzygminnym „ CZO-SELEKT”-utrzymanie czystości  

w gminach, stopień zaawansowania w/w przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wynosił 

44.793.359,16 zł, tj. 93,83% do łącznych nakładów. W/w przedsięwzięcie zostało zakończone 

z dniem 31.12. 2019 r.   

-przedsięwzięcie o nazwie „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempiń”- stopień 

zaawansowania  w/w przedsięwzięcia na koniec 2019 r., wynosi 0,00 zł. Nie poniesiono  

wydatków z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu. Realizacja inwestycji została przeniesiona 

na rok 2020. 
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INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH  

W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW 

BUDŻETOWYCH ZA 2019 r. 

Dział, rozdział, paragraf Kwota 

zobowiązania 

niewymagalnego 

Wyszczególnienie 

Dział 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 Gospodarka 

odpadami 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia 

społeczne 

 

 

 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 

 

 

 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 

 

 

 

 

§ 4210 zakup materiałów i 

wyposażenia 

 

§ 4260 zakup energii 

 

 

 

 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4430 różne opłaty i składki 

 

 

§ 4610 koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 

8.936.274,56 zł 

 

 

 

 

137.258,63 zł 

 

 

 

26.198,12 zł 

 

 

 

 

2.660,42 zł 

 

 

 

34.462,00 zł 

 

 

 

 

116,54 zł 

 

 

5.679,68 zł 

 

 

 

8.729.757,07 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,95 zł 

 

 

                18,15 zł 

 

 

 

 

 

- zobowiązanie dotyczy  wypłaty dodatkowego 

zobowiązania rocznego pracowników Biura 

Związku- wypłata luty 2020 r.  

 

- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników Biura Związku oraz 

zatrudnionych do obsługi  PSZOK-ów- płatność 

styczeń i luty 2020 r. 

 

- zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy 

pracowników Biura Związku- płatność luty 2020 r. 

 

 

- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia 

pracownikom Biura Związku, obsługującym 

PSZO-ki oraz pracownikom obsługującym system w 

gminach- wypłata styczeń 2020 r.  

 

- zobowiązania dotyczą zakupu materiałów- płatność 

styczeń 2020 r. 

 

- zobowiązania dotyczą zakupu gazu i energii 

elektrycznej dla biura Związku i PSZOK oraz 

czynszu biura- płatność styczeń 2020 r.   

 

- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów 

komunalnych przez firmy wywozowe, za RIPOK 

oraz usług pozostałych 

 Firmy wywozowe (zestawienie faktur) 

   477.674,49 zł 

   197.629,79 zł 

   104.476,06 zł 

   144.908,93 zł 

   175.469,68 zł 

   168.955,17 zł 

 

 RIPOK ( zestawienie faktur) 

7.445.171,00 zł 

 Pozostałe ( zestawienie faktur) 

     15.471,95 zł 

- zobowiązania dotyczą zapłaty kosztów 

egzekucyjnych- płatność styczeń 2020 r.  

 

- zobowiązanie dotyczy kosztów egzekucji 

komorniczej naliczonej przez Komornika Sądowego- 

płatność styczeń 2020 r.  
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W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) 

stwierdzono, że sumy wykonania wydatków i zobowiązań, przekraczają  ustalony plan 

finansowy w budżecie. Wykazane w rozdziale 90002 paragraf 4260,4300, wydatki, łącznie z 

wykazanymi zobowiązaniami, przekraczają kwotę planowaną w budżecie. Zaciągnięte 

zobowiązania mają uzasadnienie w upoważnieniu jakie otrzymał Zarząd Związku: „ do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” ( Uchwała Nr 9/I/2018 Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” z dnia 20 

grudnia 2018 roku), do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, §3.  

 

Zestawienie : 

 

 
W okresie sprawozdawczym do dnia 31grudnia 2019 roku Związek Międzygminny „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i 

pożyczek. 

 

 

 

 

Dział Rozdział § Plan Wykonanie Zobowiązania Wykonanie + 

zobowiązania 

(5+6) 

Przekroczenie 

(7-4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

900 90002 4260 46.000,00 44.293,06 5.679,68 49.972,74 3.972,74 

 4300 49.860.428,00 41.942.372,20 8.729.757,07 50.672.129,27 811.701,27 

Razem przekroczenia  

815.674,01 
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I n f o r m a c j a 

o stanie mienia komunalnego 

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”  

zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym              

(DZ. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) i na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm. ) przedstawia informację o 

stanie mienia komunalnego. 

 

Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego 

 i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej. 

 

Lp. GRUPA 

GUS 

NAZWA WARTOŚĆ 

MIENIA W/G 

STANU NA 

DZIEŃ 31.12.2018 

WARTOŚĆ 

MIENIA W/G 

STANU NA 

DZIEŃ 31.12.2019 

1. 0 Grunty 865.867,45 865.867,45 

2. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4.802.719,54 4.833.302,26 

3. 4 Maszyny  urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

11.782,24 11.782,24 

4. 6 Urządzenia techniczne 14.754,96 11.003,46 

5. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

60.227,95 60.227,95 

 WARTOŚĆ OGÓŁEM: 5.755.352,14 5.782.183,36 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31grudnia 2019 roku, mienie komunalne Związku 

Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” uległo zmianie  

w następujący sposób: 

- w grupie 2 dokonano zwiększenia o kwotę 30.582,72 zł z tytułu, doposażenia PSZOK Brodnica 

- w grupie 6 dokonano zmniejszenia o kwotę 3.751,50 zł z tytułu likwidacji centrali telefonicznej 

W pozostałych grupach mienie komunalne nie uległo zmianie.  

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1pkt 3 lit. „b”, „d” i „e” ustawy o finansach publicznych, Związek nie posiada 

akcji i udziałów w spółkach, natomiast wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty w Piotrowie 

Pierwszym za rok 2019 wynosiły 119.468,04 zł. 

Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły  235.599,38 zł., w roku 2019 nie 

uległy zmianie.  
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Tabela 1  - ilości odpadów odebranych sprzed
nieruchomości w gminie Dolsk w roku 2019

Tabela 2 - ilości odpadów zebranych w PSZOK
w Dolsku w roku 2019

Ilość leków odebranych z aptek  w gminie Dolsk w roku 2019:
- Leki inne niż wymienione w 20 01 31 [20 01 32] [Mg] -  0,081 Mg

Ilości odpadów, które mieszkańcy gminy Dolsk przywieźli bezpośrednio do PSZOK
działającego przy Instalacji Komunalnej w Piotrowie  Pierwszym:

- wielkogabaryty [20 03 07] – 0,260 Mg
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